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Sammanfattning 
Informationslogistik handlar om att flytta information mellan olika individer eller system till den 
plats i tid och rum som informationsbehovet uppstår. Detta sker genom att man utnyttjar olika 
former av bärare som distribueras via olika kanaler på ett optimalt sätt. 

Hur gör man detta utan att information förvanskas i gränssnitten mellan olika aktörer? 

Just detta handlar detta X-jobb om. 

X-jobbet har resulterat i The Information Quality Model (IQM) och The Information Quality Pro-
cess (IQP). 

IQM är en informationsvärderingsmodell som förklarar vilka egenskaper som påverkar verk-
ningsgraden hos information. IQM bygger på Aspekter – Egenskaper – Frågor. 

Om exempelvis vi har rätt information och vi kan leverera till rätt plats i rätt tid men i en usel 
layout så kan verkningsgraden bli låg. Detta leder till att vi kan konstatera att alla redovisade 
aspekter med tillhörande egenskaper måste beaktas för att få en bra kvalitet i gränssnitten.  

IQP är en process som visar hur man hanterar och bygger upp processer för insamling och 
bearbetning av information med en kvalitetssäkrande metod. 

Metoden bygger på en analysfas där man skapar ramar för vad som skall samlas in och hur det 
skall ske samt en utförande fas där man fyller på med information uppställd enligt de regler 
man satt i analysfasen. 

IQM och IQP bildar tillsammans en helhet som belyser hela processen av informationsöver-
lämning på ett unikt sätt. 

Forskningsmetoden är i huvudsak case baserad och bygger på författarnas empiriska erfaren-
heter. 
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Abstract 
Information logistics is a question about moving information between different individuals or 
systems to that place in time and space where a demand for the information arise. It is utilized 
trough different sources of bearer that is distributed trough different channels in an optimal way.  

How to make it without distorting the information in the interface between different participants? 

This report is exactly about that. 

The report has resulted in the Information Quality Model (IQM) and the Information Quality 
Process (IQP). 

IQM is a model for evaluation of information that explains which characteristics that affects the 
efficiency of information. IQM is built on Aspects - Characteristics – Questions. 

If we for example have right information and we can deliver to right place in right time but with a 
poor layout the efficiency still can be low. This leads to that we can state that all the stated as-
pects with its belonging characteristics must be paid attention to get a good quality in the in the 
interfaces. 

IQP Is a process showing how to handle and build up processes for collecting and processing 
of information with a method that will secure the quality. 

The method is built on an analyze phase where frames are created first for what should be col-
lected and how it should be done and an executing phase where information is filled in, in ac-
cordance to to the rules that was set up in the analyze phase. 

IQM and IQP form a solution that together illuminates the whole process of the information de-
livery in a unique way. 

The research method is mainly based on cases built on the authors empirical experiences.   

 

 



Rubrik: EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS  
Författare: Anders Gustafsson, Peter Wulff 

© Författarna, mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författarna.      

  Sidan 5 av 85 

 

Läsanvisning 
Utgångspunkt 
Uppsatsen bygger på författarnas samlade erfarenhet av praktisk tillämpning av logistikkedjor. 
Vi har jämfört ett stort antal fall (som vi har empirisk erfarenhet av) där vi diskuterat och analy-
serat vad som är typiska för många olika informationslogistikkedjor, framför allt har vi tittat på 
vilka brister som brukar finnas och vad vår erfarenhet säger oss att det beror på.  

Vi har på detta sätt utgjort varandras emperi. 

Genom att jämföra erfarenheter och sedan identifierat vanliga brister och orsaker har vi hittat 
de egenskaper som vi tror styr vad som skiljer informationslogistikkedjor. Vi har sedan valt ut 
case som utifrån vår erfarenhet väl illustrerar egenskaper vi funnit viktiga. Vi har sedan sökt i 
litteraturen för att se vad som skrivits om dessa egenskaper. Det är således en medveten stra-
tegi att lägga emperidelen först och en jämförande litteraturstudie efter där rubrikerna går igen. 

Vi har valt att exemplifiera inledningen med ett beslutsunderlag eftersom det innehåller alla 
egenskaper som vi funnit viktiga och är av så generell natur att alla kan känna igen sig i. Det 
ger en bild av vad effekterna blir i praktiken. Vi har högst medvetet delat upp det i en inledning 
och en mer detaljerad beskrivning i analysdelen, där emperi och litteraturstudier ligger inbäd-
dade. I övrigt ger uppsatsen en bra introduktion till de olika egenskaperna som vi funnit viktiga. 
Man kan lätt identifiera de olika egenskaperna i analysen och deras påverkan på slutresultatet. 

Resultatet skall inte ses från enskilda egenskaper. Utan författarna har haft som mål att beskri-
va helheten av vad som händer om någon del brister i kedjan så påverkar det hela kedjan på 
olika sätt i oändliga kombinationer. Vi har istället fokuserat på vad som åtminstone som ett mi-
nimum måste beaktas ur ett generellt perspektiv för att skapa en kvalitativt bra informationslo-
gistikkedja. Resultatet består av en modell som beskriver aspekter och egenskaper som är vik-
tiga samt en processbeskrivning som visar hur man bör jobba för att säkra kvaliteten på inne-
hållet. Modellen och processen bildar en helhet som är viktig för kvaliteten.   

I modellen och processen har vi kodifierat många års erfarenhet av Informationslogistik 
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Om konsultativt arbetssätt 
Författarna har lång erfarenhet som konsulter. Vår ambition har varit att ta vara på de erfaren-
heter vi samlat på oss under många år. 

Som konsult får man se många olika arbetsplatser och olika sätt att lösa samma problem. En 
del bra och en del dåliga lösningar. Fördelen är att man får en rik flora att ösa ur där man kan 
jämföra vad som fungerat bra och vad som fungerat dåligt i olika företag, Man ser vad som be-
ror på exempelvis organisatoriska gränssnitt, tekniska begränsningar och kan urskilja vad som 
är rent informationslogistiska problem baserat på hur olika företag löser problemen utifrån sina 
specifika förutsättningar, samt vad som är generella problem. 

Den förmodligen viktigaste egenskapen är att man baserat på erfarenheten lär sig att se till 
helheten. Resultatet blir aldrig bättre än den svagaste länken. Konsult verksamheten innebär 
ofta att gå in och analysera styrkor och svagheter förutsättningslöst och sätta samman det till 
en fungerande helhet. Överlämningsproblem tillhör det mest förhärskande problemet och att 
inte se vad bristerna i det man lämnar över till nästa länk innebär i leden efter och för slutresul-
tatet. 

Det är ganska vanligt när man skall försöka rekonstruera ett flöde som gått fel att man inte kan 
rekonstruera det till fullo, utan man får nöja sig med ett sannolikt förlopp. Baserat på att man 
inte tänkt på alla aspekter och egenskaper går det inte att rekonstruera. 

Kunden tänker på: - Vad vill jag ha (slutprodukten). 

Kunden tänker inte på: - Vad krävs för att säkerställa rätt info, spåra källmaterial, rekonstruera 
och återanvända. 

Dessa frågor väcks som regel först när man ställts inför ett misslyckande och vill rekonstruera 
men är då inte fullt ut möjliga att besvara. Det är ganska vanligt att man underskattar vikten av 
en bra struktur, andra aspekter är att det tar för mycket tid och kostar för mycket. Resultatet blir 
dålig kunskap och därmed dåligt underbyggda processer som långtifrån blir optimala. Kostna-
derna för att rekonstruera händelseförloppet och åtgärda konsekvenserna av det överstiger i de 
flesta fall flerfaldigt kostnader och tidsåtgång jämfört med om man använt ett mer kontrollerat 
sätt. 
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Om författarna 
Anders Gustafsson 

Anders har över 20 års erfarenhet från global Telecom industri. Har jobbat mycket med tek-
nisksupport dels vid införande av ny teknik samt vid utrullning av nya telenät. Det har ingått att 
bygga upp information om modeller och processer för hur man skall jobba (kodifiering av kun-
skap).  

Projektledning och projektstyrning inom Telecom avseende utrullning av nationella nät med 
etablerad teknik samt införande av ny oprövad teknik. Suttit i projektstyrelser och därmed med-
verkat i utformande av beställningar och uppföljningar av tagna beslut. Har även jobbat med 
strategisk planering, utbyggnadsplaner, finansiering beslut och processer runt detta.  

Har utfört Audits (undersökningar) av projekt, processer och organisationer dels som ren jämfö-
relse (Benchmarking) för att se hur bra man står sig mot andra aktörer. Utredningar vars syfte 
varit att identifiera vad som gått fel i projekt, processer och organisationer som har problem 
med tillhörande åtgärdsförslag. 

Peter Wulff    

Peter har efter sin systemvetenskapliga examen jobbat med informationslogistik. Arbetet har 
bedrivits som konsult sedan 1994. Termen informationslogistik är för de flesta ganska ny, men 
användes i slutet av 1990-talet på den avdelning som Peter då var avdelningschef för på Sör-
man Information AB.  

Peter har arbetat med frågeställningar kopplade till alla delar av livscykeln för information. Från 
utveckling av strategier och olika policys till arkivering. Peter har även varit projektledare för 
implementation av olika system och försörjningskedjor. 

Arbetet har givit insikt i ett flertal olika implementationer av försörjningskedjor där informationen 
stått i centrum. Ibland har informationen skapats manuellt och ibland automatiserat. Vid flera 
tillfällen har Peter agerat systemarkitekt vid utveckling av olika informationsväxlar. På detta sätt 
kan man frikoppla olika aktörer eller processer i en försörjningskedja. 

Som konsult jobbar man många gånger med förändringsarbete. Ofta har det handlat om att på 
ett bättre sätt konfigurationsstyra, kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera hanteringen av in-
formation. Metoden för att genomföra en revision är egenutvecklad, baserad på erfarenhet. 
Lösningen har ofta bestått i utökad användning av metadata och XML enligt internationella 
standarder. 

Han har även arbetat som projektledare för forskningsprojektet inom Informationslogistik. 
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Inledning och ämnesval 
Ett beslutsunderlag är ett dokument byggt på hopsamlat, återanvänt och bearbetat data i en 
försörjningskedja. Syftet är oftast att i en förenklad form förklara något som man på över-
gripande nivå behöver fatta ett beslut om. Gemensamt för alla beslutsunderlag är att det oftast 
behövs underlag från många olika intressegrupper exempelvis försäljning, drift och underhåll, 
kundsupport, lager och distribution som tillsammans bildar en försörjningskedja för att nå slut-
målet.  

Stora mängder data från olika källor samlas in och sammanställs, för det mesta till ett par olika 
alternativ som vägs mot varandra. Varje frågeställning leder till att en massa underförstådda 
frågor inom olika fackområden måste besvaras, bearbetas och sammanställas till en helhet för 
att kunna ge ett svar. Oftast leder frågorna till att ett par alternativ skall redovisas på ett liksidigt 
och jämförbart sätt. Ledningen fattar sedan de beslut som de anser mest gynnar verksamhe-
ten. 

Vi ska försöka konkretisera oss med ett exempel: 

En global mobil operatör skulle utöka kapaciteten i ett mobilnät i Afrika. Man följde alla klassis-
ka skolexempel för vad ett beslutsunderlag skall innehålla. Investerarna var mer än villiga att 
investera allting såg ju så bra och välskött ut men resultatet blev dåligt.  

Den praktiska konsekvensen efter genomförandet blev att kapaciteten utökades maximalt men 
kvaliteten i nätet blev så dålig att kunderna flydde.  Resultatet av den oberoende analys och 
korrigeringar som gjordes blev resultatet att 80 % (48 miljoner USD) av investeringen var onö-
dig samma effekt kunde uppnås genom nödvändig optimering av existerande utrustning och 
resulterat i ett nät med bättre kvalitet, resterande pengar kunde ha använts till att utöka geogra-
fisk täckning som lett till ökad kundnöjdhet och ökad konkurrenskraft.  

När de akuta problemen var undanröjda ville man veta vad som gått fel och varför. Slutsatsen 
var att det nästan uteslutande låg i den informationslogistik och hanteringen av den som låg till 
grund för beslutsunderlaget.  

Författarna fann fallet så intressant att vi valde att med det som utgångspunkt analysera de 
brister som enligt vår erfarenhet är typiska för en informationslogistisk kedja av det här slaget. 
Enligt vår mening hade det mesta kunnat undvikas om man haft bättre kontroll på vad man 
överlämnar i olika gränssnitt, att man verkligen får det som efterfrågas.  

Vad var det då som gick fel? 

En närmare analys av vad som gick fel och vad som borde finnas med enligt författarna tas upp 
i analysavsnittet. 
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Utgångspunkt, problem-
formulering, avgräns-

ning och Metod 
Utgångspunkter 
Data, information och kunskap  

Eftersom termerna data, information och kunskap ofta används synonymt behöver vi redogöra 
för vår syn på de olika begreppen. 

Svenska akademin definierar data som ”faktamaterial för maskinell eller manuell informations-
behandling och Information som ”meddelande av upplysningar, underrättelse”. Information är 
alltså meddelandet av redan kända data, själva överföringen/sammanställningen av kända fak-
ta kanske sammanställda på ett nytt sätt. Vidare så definieras kunskap som ”vetande, insikt 
eller kännedom”, d v s någon som fått mottaga informationsmeddelandet. 

En viktig aspekt är att varje individ som tolkar ett visst budskap tolkar det efter sina förutsätt-
ningar d v s hur data blir information är individuellt. Kunskapen/informationen konstrueras Vy-
gotsky (1978) således beroende på ett antal individuella parametrar såsom tidigare erfarenhe-
ter, hur man upplever den aktuella situationen (varseblivning) och intressen.  

 

Figur 1 Modell över Data, Information och Kunskap/färdighet 
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Även Tannenbaum (2002) beskriver transformeringen från data till information på liknande sätt 
men hon pratar om en process där tillgängliga data kombineras och bearbetas tillsammans 
med tidigare information i syfte att understödja ett beslutsfattande. 

Data ska förstås som tecken utan någon innebörd i sig men redan här tycker vi att man kan 
prata om att man börjar sin konstruktion av information eftersom man fångar ett data i ett visst 
syfte eller sammanhang och sedan representerar dessa data i någon form av struktur.  

Det finns även kontextuella aspekter på transformeringen av data till information. Kontexten 
kan vara fysiskt eller socialt betingat. Exempelvis om man använder termen ”bord” och utgår 
från att bordet har fyra ben och så visar det sig att bordet i själva verket bara har tre. Ett annat 
exempel skulle kunna vara om man använder samma term men i en annan social kontext där 
det skulle betyda en helt annan sak exempelvis för en seglare. 

Andra aspekter på transformeringen från data till information skulle kunna vara om man behö-
ver tyst kunskap för att kunna konstruera sin kunskap. 

Kunskap vill vi gärna se som förmågan att utföra något, d v s en färdighet. 

Vad är Informatik? 
"Läran om teknik och metoder för information med automatisk databehandling" enligt Svenska 
akademiens ordlista (2006). 

Försörjningskedja 

En försörjningskedja kan allmänt sägas bestå av aktörer som står i ett beroende förhållande till 
varandra genom vilka information, material och betalningar flödar. Ur ett informationslogistiskt 
perspektiv skulle det kunna se ut på följande sätt någon projekterar något som ligger till under-
lag för en beställning, erforderliga tillstånd etc. Underlaget förädlas på ett rationellt sätt och 
skapar effektivitetsvinster för beställningar, tillstånd, leverans och funktionskontroll etc. Där var-
je aktör lämnar sitt bidrag till den färdiga (informations) produkten och är beroende av att före-
gående aktör färdigställt sin del. 

Följande karakteristika kan anges: 

 Förädling 

 Ledtid 

 Automatisering 

 Information integrerat som en del av produkten 

 Add value 

För att ge ett bra exempel på en försörjningskedja där informationen i sig är produkten anger vi 
RSS. 

RSS är en standard för att hantera nyheter. M h a RSS kan nyheter flöda mellan olika aktörer i 
en försörjningskedja med därtill kopplade aktiviteter såsom betalning och leverans och ansvar. 

Nyheten märks upp m h a ett märkordsspråk samt förses med metadata. 

RSS flöden finns tillgängliga från en mängd stora aktörer såsom BBC, New York Times, Goog-
le, SvD, Yahoo o s v. inom allt från Affärsnyheter till platsannonser. 
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Informationslogistik 

Informationslogistik bör ju vara den logik som är kittet mellan data, information och kunskap.  

Informationslogistik handlar om att flytta information mellan olika individer eller system till den 
plats i tid och rum som informationsbehovet uppstår. Detta sker genom att man utnyttjar olika 
former av bärare som distribueras via olika kanaler på ett optimalt sätt.  

Ofta handlar det även om att samla ihop och bearbeta data och omvandla detta till information 
som sedan kan användas. Som termen antyder så rör det sig inte om att enbart flytta data mel-
lan olika system eller individer utan om att på informationsnivå överföra meningsfull information 
eller samlingar av data.  

En informationslogistiklösning "bör" innehålla något "fiffigt" och inte enbart hantera data, efter-
som det annars blir datalogistik. Det måste innebära att man bygger information/kunskap i sin 
lösning. Om man bara integrerar data blir det en ren informatiklösning.  

En allmän definition på informationslogistik lyder: ”Rätt information till rätt person i rätt tid till rätt 
plats och till rätt kostnad.” 

Vad är inte informationslogistik? 

En erkänd definition av traditionell logistik är:  

”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt plats vid rätt tid-
punkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad.” 

Tidigare har de fysiska aktiviteterna varit helt dominerande inom logistiken, d.v.s. att köpa in, 
lagra, tillverka och distribuera varor, men under senare år har flödet av information fått en allt 
viktigare roll för att effektivisera detta.  

När man talar om informationslogistik är det viktigt att skilja mellan informationslogistik och e-
logistik (ett uttryck från Per Flensburg vet inte om det är etablerat). e- logistik hanterar informa-
tion och data om logistik, d.v.s. information för hantering av varulogistik, medan informationslo-
gistik är hanteringen av logistiken kring information. 

Informationsbehov och informationskvalitet  

Målet med arbetet är att förse alla informationsbehov som finns kopplat till produkten med ”rätt” 
information. 

Informationslösningen ska beskriva just de informationsbehov som finns i just det aktuella an-
vändarfallet och är en kombination av information som informationsbrukaren ska ta till sig via 
olika källor eller kanaler. 

Informationsbehov kan definieras som krävd information – befintlig information. 

Informationsbehov kan uppstå planerat eller adhoc. 

Ett informationsbehov löses av information beskrivande rätt konfiguration av produkten, rätt 
version av informationen (d v s den aktuella), beskrivande rätt miljöfaktorer, beskrivande rätt 
tillbehör/anläggning, anpassad för rätt målgrupp, i rätt situation (utbildning eller drift), vara rele-
vant (d v s beskriva den aktivitet som ska utföras). 
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Vi utgår i denna uppsats ifrån att det är ett grundkrav vid skapande av försörjningskedjor att  
information återanvänts från underleverantörer via ett på förhand fastställt regelverk. 

Informationen skapas ofta genom en avancerad försörjningskedja där informationen kommer 
från flera hundra underleverantörer. Informationen samlas in och formaliseras via avancerade 
regelverk och standardiserad informationsteknik till ett gemensamt informationssystem som 
kan presenteras för brukaren (mänska eller system) av informationen. 

 

 

Figur 2 livscykel för en produkt 

Tittar man på den totala mängden information som behövs under hela livscykeln så är det 
enorma mängder av information som skapas och konsumeras. Information har olika egenska-
per, livslängd och har varierande kvalitet. 

Oftast krävs information av olika typer för att uppfylla ett visst informationsbehov, exempelvis 
konstruktionsinformation, underhållsinformation, systemsäkerhetsinformation, reservdelsdata 
och faktureringsdata. 

Brister i informationskvaliteten får förödande konsekvenser. 

Information existerar mycket sällan självständigt utan är en del av ett större sammanhang, och 
det är det större sammanhanget som bestämmer verkningsgraden, d v s värdet, hos informa-
tionen.  

Kostnader för information påverkar informationskvalitén som i sin tur påverkar värdet av infor-
mationen. Om ett företag i försörjningskedjan tar för mycket betalt för sin information så kan 
följden bli att kunden själv skapar denna information, trots att denne inte har samma kunskap 
om varan som flödar mellan företagen. Detta fenomen kan även ha andra orsaker ex v leveran-
törer kan inte leverera i rätt format eller i rätt tid.  

Så fort inte information flödar mellan intressenterna i en försörjningskedja finns risk för kvali-
tetsförsämringar! 

För att denna försörjningskedja ska fungera måste information förädlas i varje steg i stället för 
att skapas från noll. 
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Det är inte förrän en strategi eller vision är implementerad som den ger de effekter som efter-
frågas. Ledarskapet är den viktigaste pusselbiten i implementationen av exempelvis ett pro-
cessinriktat synsätt. Tillåts processägare eller processmedlemmar att hantera sin information 
utanför givna regler får detta förödande konsekvenser både ur kostnadsaspekten och ur infor-
mationskvalitet hänseende. Exempelvis om delar av en organisation tillåts att skapa egen in-
formation i ställer för att inordna sig i de gemensamma processerna/strukturerna. 
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Problemformulering 
I en försörjningskedja flödar information mellan aktörerna i kedjan. I vissa fall parallellt med ett 
fysiskt objekt när resultatet av kedjan är en fysisk pryl och i andra fall är kedjan uppbyggd för 
att information ska produceras. 

 

Figur 3 Enkel process för informationsflöde 

Informationslogistik handlar om att flytta information mellan olika individer eller system till den 
plats i tid och rum som informationsbehovet uppstår. Detta sker genom att man utnyttjar olika 
former av bärare som distribueras via olika kanaler på ett optimalt sätt.  

Vårt problem handlar om gränssnittet mellan överlämnaren och återanvändaren i försörjnings-
kedjor.  Vi vill fastställa vilka faktorer som påverkar informationskvaliteten i detta gränssnitt 
samt vilka krav man bör ställa för att säkerställa att tolkningen i varje överlämning ligger inom 
ramarna för syftet. Termen brus används som en semafor för de störningar som påverkar hur 
tydligt vi kan uppfatta informationen Ju mer störningar/brus desto större risk för feltolkningar.  

 

Figur 4 Gränssnitt mellan sändare och mottagare 

Vår tes är att egenskaper i gränssnittet styr informationskvaliteten. 

Vårt mål är att utarbeta regler för hur detta gränssnitt kan utformas och användas i flera led 
utan att förvanskas. Vi ser problemet från två aspekter. Dels den som överlämnar information 
dels den som vill återanvända information. 
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Avgränsningar 
Detta X-jobb beskriver vilka egenskaper som påverkar informationskvaliteten (och därmed 
verkningsgraden) hos kodifierad information i en försörjningskedja på informationsnivå inte på 
verksamhetsnivå. Författarna försöker titta på informationen isolerat trots att vi vet att informa-
tionens verkningsgrad är beroende av verksamhetsbeslut. Det är för oss självklart, men en an-
nan sak. Det är alltid människor som skapar/hanterar information och deras förkunskaper styr 
verkningsgrad, värde och kvalitet.  

Vi har valt att titta på informationen isolerat och inte resultatet av verksamhetens/människors 
beslut baserat på informationen, då det beror på så fantastiskt många olika faktorer såsom tid, 
tidsbrist, dålig dag, trött, tjurig, inte råd, dåligt implementerade strategier eller dåligt manage-
ment. 

Metod 
Vi söker en metod som stödjer det upplägg som vi valt för detta X-jobb. Problemet är identifie-
rat via empiriska erfarenheter och arbetet blir att förklara/diskutera problemet samt söka bevis 
för att rätt slutsatser dras. 

Baserat på vår erfarenhet och den kunskap vi erhållit från mångårig konsultverksamhet inom 
området avser vi att sammanställa typiska fallbeskrivningar från olika verksamheter, där vi 
kommer att belysa vilka egenskaper som vi empiriskt har identifierat som styrande gällande 
verkningsgraden av specifik information. 

Vi tycker oss ha goda möjligheter till förståelse för de olika problemområdena eftersom förfat-
tarna sammantaget har lång erfarenhet och kunskap från samtliga av de olika problemområde-
na. Genom att sedan sätta samman dem till en helhet får vi en helhetssyn på hur de samver-
kar. Den konsultativa erfarenheten från olika företag med samma problem gör att vi kan urskilja 
sådant som inte är relevant som exempelvis organisatoriskt relaterade problem etc. som i och 
för sig är viktiga, har stor påverkan men inte är en del av informationslogistiska problemen. 

 För att lyckas med detta har vi antagit ett synsätt med hermeneutiska drag. På skalan mellan 
hermeneutik och positivism så står vi någon stans närmre hermeneutiken men inte allt för långt 
från mitten på skalan. Vi tolkar den information som vi samlat in utifrån vår förståelse för pro-
blemområdena. 

De positivistiska dragen återspeglas i att vi menar att det är möjligt att samla in korrekt informa-
tion eller i vart fall information som kan användas som stöd i slutsatser och argumentation.  

Det sammanställda materialet jämförs sedan mot litteraturstudierna. Räcker litteraturens slut-
satser till för att beskriva det som vi kommer fram till i våra empiriska studier eller behöver litte-
raturen kompletteras? 
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De datainsamlingsmetoder som projektet har använt är: 

 Erfarenheter från konsultuppdrag redovisade m h a fallbeskrivningar 

 Litteraturstudier 

 Intervjuer  

Metoden som vi valt är översikts och Casebaserad, grundat och raffinerat baserat på litteratur-
studier. Där varje redovisat Case är ett typexempel på frågeställningen. Bakom varje Case 
finns ett större antal likartade fall där problemet är det samma. Case urvalet har varit brett från 
början men raffinerats det kan kännas spretigt men fokus ligger på att belysa specifika egen-
skaper på ett tydligt sätt. 

Vi har samma syn på forskningsmetod som Lennart Lundquist (1993 s 97). 

”Även om det förekommer ett antal högt formaliserade forskningstekniker av exempelvis statis-
tisk art är metoden i grunden inget annat än tillämpat sunt förnuft…” 

Standardmetoder ska uppfattas som ett erbjudande till forskaren och får aldrig användas som 
tvångströja (Lundquist 1993).  

Valet av metod är dock viktigt eftersom det ingalunda är säkert att alla metoder är lämpade för 
alla slags problem. Metoden är inte neutral. Användningen av olika metoder på samma verklig-
het eller samma material kan, allt annat lika, leda till att forskaren når fram till olika resultat. 
Detta är en av anledningarna till att vi i projektet betonar vikten av förståelse för problemområ-
det.  

Ett annat problem som Lennart Lundqvist (1993) tar upp är att det kan finnas ett subjektivt in-
slag i forskarens metodval, d v s att man använder de metoder som man är skolad i oavsett 
dess lämplighet i det konkreta fallet. Eftersom problemet spänner över flera olika ämnesområ-
den där metodval av tradition kan vara olika så bör sunt förnuft i hög grad styra metodvalet. 

Järvinen (2001) menar att metod skall väljas utifrån problemställningen och inte från standardi-
serade metoder och ger en översikt på olika metoder som använts och klassificerat dem. Syftet 
är att inspirera och lära ut hur man definierar problem och utför researchen eftersom olika pro-
blem kräver olika metoder. I kapitel 4.2 sidan 67 beskriver Järvinen olika generella sätt att be-
driva Casestudier.  Järvinen refererar till en åttapunkts modell (sidan 70) som beskriver en 
forskningsprocess ursprungligen skapad av Eisenhardt baserad på Casestudier som rekom-
menderas. Som i mycket hög grad motsvarar vårt fall.  



Rubrik: EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS  
Författare: Anders Gustafsson, Peter Wulff 

© Författarna, mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författarna.      

  Sidan 17 av 85 

 

Tabell 1 Eisenhardts Process of Building Theory from Case Study Research 

Step Activity Reason 

Getting started Definition of research question  

Possibly a priori constructs 

 

Neither theory nor hypotheses 

Focuses efforts 

 

Provides better grounding of construct measures 

Retains theoretical flexibility 

Selecting cases Specified population 

 

Theoretical not random sampling 

Constrains extraneous variation and sharpens exter-

nal validity 

Focuses efforts on theoretically useful cases 

 – i.e., those that replicate or extend theory by filling 

conceptual categories 

Crafting Instru-

ments and 

Protocols 

Multiple data collection methods 

Qualitative and quantitative data 

combined 

Multiple investigators 

Strengthens grounding of theory by triangulation of 

evidence 

Synergistic view of evidence 

 

Fosters divergent perspectives and strengthens 

grounding 

Entering the 

Field 

Overlap data collection and analysis, 

including field notes 

Flexible and opportunistic data collec-

tion methods 

Speeds analyses and reveals helpful adjustments to 

data collection 

Allows investigators to take advantage of emergent 

themes and unique case features 

Analyzing Data Within-case analysis 

 

Cross-case pattern search using 

divergent techniques 

Gains familiarity with data and preliminary theory 

generation 

Forces investigators to look beyond initial  impres-

sions and see evidence thru multiple lenses 

Shaping Hy-

potheses 

Iterative tabulation of evidence for 

each construct 

Replication, not sampling, logic 

across cases 

Sharpens construct definition, validity, and measur-

ability 

Builds internal validity 

Enfolding Lit-

erature 

Comparison with conflicting literature 

Comparison with similar literature 

Builds internal validity, raises theoretical level, and 

sharpens construct definitions 

Sharpens generalizability, improves construct defini-

tion, and raises theoretical level 

Reaching Clo-

sure 

Theoretical saturation when possible End process when  marginal improvement becomes 

small 

Eisenhardts modell omsatt på vår studie ger följande resultat (kopplingen till stegen anges 
inom parentes):  
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Baserat på vår erfarenhet och kunskap från mångårig konsultverksamhet vet vi att det som 
orsakar mest problem är överlämningen till nästa länk i kedjan. Kan man hitta vilka faktorer 
som har som har störst inverkan på kvaliteten av det som överlämnas och sammanfatta vad 
man måste tänka på för att behålla informationen oförvanskad och kunna spåra ursprunget vid 
feltolkningar skulle mycket vara vunnet. Med det som utgångspunkt började vi jämföra alla de 
fall vi stött på under vår långa erfarenhet som konsulter (Getting Started).  

 Efter den första jämförelsen fick vi fram ett antal egenskaper som var frekvent förekommande 
och som vi bedömde som viktiga. Flera fall med samma problem och samma egenskap jäm-
fördes och ett exempel som på bästa sätt illustrerar egenskapen och problemet runt det valdes 
ut till empirin (Selecting Cases). Bakom varje fall finns således ett större antal fall som samtliga 
i samband med att fallen bearbetas och lösts genomgått djupgående analyser. Därefter vidtog 
en första litteraturstudie för att dels bekräfta riktigheten och se om det var något mer som vi 
behövde komplettera med. I vårt fall finns det inte en specifik befolkning utan materialet utgörs 
istället av alla de konsultuppdrag författarna sammantaget haft under de senaste 20 åren (Craf-
ting Instrument and Protocols). 

Därefter har insamlat material jämförts och länkats till varandra för att se att de passar in i hy-
potesen(Entering the Field). Därefter har en raffinering skett för att likrikta och ta bort överflö-
digt eller missvisande material. Där det viktigaste är att varje fall som beskrivs tydligt påvisar 
egenskapen det är således inte historien som berättas i varje fall som är viktig utan egenska-
pen som beskrivs. 

Därefter har det kvarvarande materialet granskats från flera olika infallsvinklar och om så be-
hövts kompletterats med nya studier och i kompletterande intervjuer för att se vad som hänt 
med fallen och hur de utvecklats efter det att de avslutats som konsult fall. En Sista litteratur-
studie utfördes för att bekräftelser och motsägelser för att ytterligare skärpa hypotesen (Sha-
ping Hypotheses). Någon direkt motsägande litteratur hittade vi inte alla är eniga om att det 
behövs men inte till vilken grad. Vi kan hitta stöd för samtliga egenskaper vi relaterar till som 
isolerade företeelser men inta alltihop sammantaget (Enfolding Literature). 

Analysen ledde till en skärpning av frågeställningarna runt hypotesen så att den nu avgränsas 
till att gälla gränssnittet vid överlämnande till nästa länk och vad som skall inrymmas i det för 
att ge en bra kvalitet vid överlämnandet (Shaping Hypotheses). 

Slutresultatet vi strävar efter är att visa upp en bild över vilka faktorer som påverkar samt deras 
inbördes förhållande och försöka lista vad som måste finnas med för att få ett kvalitativt pålitligt 
resultat vid överlämnandet (Reaching the Target). 
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Resultat från empiriska 
iakttagelser 

Detta avsnitt beskriver en viss egenskap/företeelse utifrån författarnas erfarenheter. 

Användningen av Standarder 
Casebeskrivning 

Under 2004-2006 medverkade Peter i ett projekt där man jobbade med standarden SCORM.   

Peter har fungerat som projektledare samt även jobbat med manus, regi och implementation av 
kursmoduler i XML-format. Kursmodulerna presenteras i ett webbgränssnitt och består av en 
pedagogisk kombination av text, speaker animationer, filmer samt olika övningar för att hjälpa 
eleven med sin eller gruppens inlärning. 

Syftet med kursmodulerna är att fylla glappet som finns mellan befintlig dokumentation och de 
olika simulatorer och träningsanläggningar som finns kopplat till det aktuella materielsystemet i 
den Svenska försvarsmakten. Fokus läggs vid att nå önskade inlärningseffekter till så låg kost-
nad som möjligt. Detta är möjligt genom återanvändning och en bra produktionsprocess. Kon-
ceptet bygger på att kursmodulerna ska ha en lång livslängd och inte vara beroende av utbild-
ningsplattform.  

Under 1994-2000 jobbade Peter även i flera olika projekt åt försvarsindustrin, gemensamt för 
samtliga var att de använde internationella standarder för informationsförsörjning kopplat till 
avancerade materielsystem som levererades till den Svenska försvarsmakten.  

Erfarenheterna kring olika frågeställningar kopplat till branschstandards och format erhölls i 
huvudsak genom dessa projekt. 

Empiriska erfarenheter 

Standarder inom informationsteknologiområdet syftar till att underlätta informationsöverföring 
mellan olika användare. 

En standard är en överenskommelse mellan ett antal parter. Det som man har avtalat kan vara 
vilket alfabet som gäller samt vilket språk man ska använda. Vidare så ska man vara överens 
om vilken syntax som ska gälla. Det är även bra om man använder samma semantik, d v s att 
man benämner samma sak på ett gemensamt sätt. För att detta ska fungera så behöver man 
även en gemensam begreppsapparat, d v s att man är överens om vad ex v ett bord är. 
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Det finns olika typer av standarder och de presenteras i tabellen nedan. De nationella och in-
ternationella standarderna fastställs av särskilda standardiseringsorgan. De företagsbestämda 
och de facto standarderna uppkommer då ett företag eller organisation erbjuder teknik som är 
tillämpbar för ett stort antal användare. 

Standardens betydelse bestäms av dess omfattning och utbredning. 

Tabell 2 Olika typer av standarder 

Standarder Ex Organisation Medlemmar Tillgänglighet 
Företagsstandarder Windows 

WordPerfect 
Företaget Inga andra Huvudsakligen 

begränsad 
MIL-standarder MIL-M-28001 DoD/USA DoD/USA 

Industrin/USA 
Huvudsakligen 
tillgänglig 

De facto standarder UNIX 
TCP/IP (Inter-
net) 

Forum 
Konsortium 

Olika företag Huvudsakligen 
tillgänglig 

Nationella standarder SS-ISO 10 744 Nationella standardise-
ringsorgan 

Nationella företag och 
myndigheter 

Tillgänglig 

Europeiska standarder EN 28879 Europeiska standardi-
seringsorgan 

Nationella standardi-
seringsorgan 

Tillgänglig 

Internationella standarder ISO 8879 Internationella standar-
diseringsorgan 

Europeiska och natio-
nella standardise-
ringsorgan 

Tillgänglig 

Bransch standarder J2008 Branschorganisationer 
Myndigheter 
Företag 

Branschorganisationer 
Myndigheter 
Företag 

Tillgänglig 
Ofta tillämpas andra 

 

För att kunna skapa effektiva försörjningskedjor skapas informationsstandarder som informa-
tion märks upp efter. Man kan då effektivt utbyta information oberoende av plattform och appli-
kation. Detta ger ett flexibelt system där olika aktörer är utbytbara för att skapa lagom statiska 
system.  

Utvecklingen av informationsstandarder sker ofta branschvis. 

Tittar man på bilindustrin i USA så var de tvungna att reglera access till miljörelaterad bilinfor-
mation genom lagstiftning. Om en biltillverkare vill vara på den amerikanska marknaden så 
måste man "till självkostnad" leverera eftermarknadsinformation till alla verkstäder som ex v vill 
serva en Volvobil. Leverans ska ske med hjälp av ett neutralt format enligt en viss struktur 
(SGML enligt DTD J2008). 
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Tyst vs explicit kunskap 
Casebeskrivning 

Under 2000-2003 jobbade Anders på Ericsson global services expertise center. En konsult 
Verksamhet för avancerad support i tredje led. Man supportade olika länder och regioner när 
dessa inte klarade ut uppgifterna inom Ericsson eller direkt hos kund. Uppgifterna var oftast 
tekniskt och organisatoriskt mycket avancerade. Supporten användes även för att utveckla och 
införa nya metoder tekniska funktioner och utprovning av nya verktyg etc. Verksamheten be-
drevs som en ren konsultverksamhet där alla tjänster köptes och såldes på samma sätt som 
sker mellan vilka bolag som helst. Den stora utmaningen för en sådan här verksamhet är att i 
stort sett alla resurser är utspridda över hela världen så gott som samtidigt. Det man lever av är 
att sälja spjutspetskunskap ut till kund. Konsulternas kunskap är den största tillgången man 
har. Ericsson är inom sin bransch absolut världsledande på att förmedla denna typ av kunskap.  

Empiriska erfarenheter 

För att kunna bedriva en verksamhet globalt med stor rörlighet krävs det att alla har en gemen-
sam plattform att stå på främst genom en likartad grundutbildning samt en gemensam värde-
grund för hur man skall gå tillväga samt hur man tolkar olika problem. Tekniska begrepp skall 
exempelvis ha samma innebörd oavsett vem man talar med. Mer komplext är då hur man an-
griper och utför olika typer av uppgifter på ett likartat sätt. Företrädesvis försöker man göra 
kunskap explicit genom att skriva ner den så långt det går. Vilket ökar återanvändningsbarhe-
ten och effektiviteten. Vissa kunskaper är dock omöjligt att göra explicita det är därför viktigt 
med kunskapsöverföring genom inlärning från andra medarbetare i form av lärlingssystem, fö-
reläsningar och dylikt som lägger grunden till hur vi bemöter och agerar i olika situationer ex-
empelvis vad och när vi skall dokumentera, hur det skall göras och varför. 

Managed Services är en division inom Ericsson skapat för tjänsteförsäljning till såväl interna 
som externa kunder. Den absolut viktigaste enheten är Global Expertis Centers deras funktion 
är främst att lösa avancerade problem samt att medverka till att skapa rutiner och processer 
när ny teknik införs. Exempelvis har man utvecklat kapacitetshöjande metoder utvecklat meto-
der för planering och införande av nya metoder för planering och utrullning av exempelvis tred-
je generationens mobilnät. 

Ett Expertis Centers största tillgångar är deras personal. Eftersom mycket av kunskaperna 
byggs upp ute hos kunder och alla resor är slitsamma för konsulterna är också omsättningen 
på folk hög. Ett av de största problemen är hur man skall ta tillvara och överföra ny kunskap 
mellan konsulterna innan den går förlorad med någon som slutar samt att undvika att skapa 
nyckelpersoner som man blir för beroende av. Mycket av de metoder som existerar har skapats 
spontant baserat på praktiska erfarenheter snarare än en från början genomtänkt strategi men 
har ändå visat sig vara mycket effektivt i jämförelse med konkurrenterna. 

Man försöker så långt det är möjligt att göra kunskapen explicit. Genom att skriva ner den. 
Framför allt görs det genom att skriva så kallade Guide Lines. För olika metoder, exempelvis 
kan frekvens planering göras på ett flertal olika sätt var och en av metoderna lämpar sig bäst 
för olika scenarier. En Guide Line görs för varje metod. I inledningen beskrivs under vilka förut-
sättningar den fungerar bäst samt vilka begränsningar som finns för användandet. I nästa steg 
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beskrivs vilka verktyg etc. som behövs. Därefter följer en metodbeskrivning hur arbetet skall 
utföras och kvalitetssäkras. Därefter följer referenser till underliggande metoder samt referen-
ser till andra Guide Lines som har nära anknytning och ofta följer sekventiellt på den aktuella 
Guide Linen. Det finns en hel del liknande dokument som alla mer eller mindre följer samma 
metod men med lite olika syften vissa är avsedda för kunder andra beskriver utbildningskrav 
etc.  

För den tysta kunskapen används flera metoder för att överföra kunskapen. Den viktigaste me-
toden har varit att klassificera och certifiera medarbetarnas kunskapsnivåer. För de som börjar 
på lägsta nivån innebär de att de alltid börjar jobba tillsammans med någon mer erfaren från 
högre nivå. Den näst viktigaste metoden har varit att den som utfört någon ny arbetsuppgift 
eller på annat sätt haft ett intressant uppdrag skall vid hemkomsten hålla ett föredrag om det 
för sina hemmavarande kollegor som då får möjlighet att fråga. Nyutvecklade metoder och 
Guide Lines leder också ofta till att man skall hålla en kurs i ämnet för kollegorna. Kafferasterna 
är också oerhört viktiga för dem som är hemma månas det om att alla skall delta. 

Den sammanlagda effekten av ett system där alla delar med sig av kunskapen och uppdaterar 
varandra både explicit och tyst har lett till att man klarar en hög personalomsättning. Det har 
blivit en naturlig del där alla automatiskt delar med sig och överför kunskaperna. Guide Lines 
hjälper nybörjarna att snabbt komma in i basarbeten samtidigt som de garanterar ett uniformt 
arbetssätt äldre kollegor överför den tysta kunskap som Guide Lines inte klarar av. 

Nokia Utgör en motpol i många avseenden man har mycket mindre struktur på intern dokumen-
tation och arbetsmetoder. Vilket lett till att man blir extremt beroende av olika nyckelpersoner. 
Samma arbetsuppgift kan utföras på en mängd olika sätt med mycket varierande framgång och 
komplexitet vilket gör det svårt att mäta och säkra kvalitet och tidsåtgång. 
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Begreppsapparat 
Casebeskrivning 

Egentligen handlar detta om våra erfarenheter som konsulter. Bland konsulter finns det ett ta-
lesätt som säger att det enda du kan vara säker på är att uppdraget aldrig blir vad som står på 
beställningen. Huvudsakligen har dock caset baserats på Anders erfarenheter från operatörer i 
Tredjevärlden såsom Ghana, Syrien, Tunisien etc. Där brist på utbildning samt annorlunda kul-
tur leder till väldigt olika tolkningar. 

Empiriska erfarenheter 

Förutsättning för effektiv kunskapsöverföring är att människor ”talar samma språk” samt förstår 
och litar på varandra (Davenport 2000, s. 98). Exempel på yrkeskategorier som ofta använder 
gemensamt språk läkare, ingenjörer, IT-folk mm. En gemensam begreppsapparat synes därför 
som mycket viktig vid kunskapsöverföring. 

För Telecombranschen har olika standards länge styrt branschen och är den mest domineran-
de delen av begreppsapparaten. Ursprungligen fanns ett behov att kunna ringa mellan olika 
länder. Eftersom varje land utvecklade egna lokala tekniker, hade sina egna kulturer krävdes 
det mycket strikta protokoll för hur samtal skulle sättas upp mellan olika länder det är dessutom 
tekniskt mycket komplext. För att klara det bildades tidigt ett globalt organ idag kallat för ITU. 
Redan från början skrev man standards som syftade till vad man ville att tekniken skulle klara 
av i framtiden. Leverantörerna ställdes inför eniga beställare och fick försöka lösa problem oav-
sett om det tog ett eller tio år. Varje utgåva av ett signalsystem gavs ut i form av en bok för var-
je revidering bytte man färg på boken. I tekniska sammanhang är det viktigt att man inte bara 
pratar samma språk utan även samma dialekt. I det här fallet är boken det gemensamma språ-
ket och färgen på den representerar dialekten. Ständigt återkommande möten mellan den in-
blandade personalen för att öka förståelsen har varit en del av framgången med konceptet. 

Uppmuntrade av tidigare framgångar beslutade man sig i Europa för att genom sitt eget stan-
dardiserings organ ETSI, att andra generationens mobiltelefonsystem skulle skapas helt och 
hållet från på förhand skapade tekniska standards som skulle realisera all funktionalitet man 
önskade oavsett  att tekniska lösningar saknades i tillgänglig teknik. Samt att alla moduler i 
systemet skulle var 100 % kompatibla med varandra oavsett leverantör. Både tekniskt och stor-
leksmässigt var det något av det största som skapats. Runt en helt ny teknik skulle man skapa 
ett helt nytt fackspråk och en ny yrkeskår. Det finns oerhört få personer med den höga tekniska 
kompetens som krävs för att kunna skapa och tolka de specifikationer som krävdes. Ju längre 
ut från kärnan man kom desto mer förenklingar krävdes det för att olika inblandade skulle klara 
sin del av konstruktionsarbetet, vilket lett till fel och misstolkningar skriver Thomas Haug före 
detta styrelse ordförande för ETSI i boken The GSM System For Mobile Communications 
(Mouly & Pautet, (1992). Trots mycket detaljerade specifikationer för konstruktionen av gräns-
snitten mellan olika moduler uppnådde man inte en hundra procentig kompatibilitet. Leverantö-
rerna lyckades med både medvetna och omedvetna tolkningar skapa unika och icke kompatib-
la lösningar. Vilket visar hur oerhört komplext det kan vara att på ett heltäckande sätt täcka all 
personliga referensramar vi har. Samtidigt som leverantörerna av konkurrensskäl gärna vill 
lägga till unika funktioner för att binda kunden till sig. 
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För driften skapades ett antal basfunktioner framför allt olika statistiska räknare och interface 
för underhåll. Dessa innehöll dock bara basfunktioner som sen kan kombineras och vidareför-
ädlas av operatören så som de själva önskar. Komplexiteten gjorde det underförstått att det 
krävdes team med många olika specialister för att driva dessa nät. Först av allt krävs det en 
ganska omfattande utbildning för att kunna begripa och tillgodogöra sig de standards och dess 
intentioner som ligger till grund för systemet och den anpassning som krävs till varje operatörs 
unika förutsättningar. Det krävs dessutom ett intensivt samarbete mellan alla inblandade både 
för att kunna skapa den information som krävs för att underhålla, driva och expandera nätet. 

Det är ganska vanligt att ägargrupperna är globala och antingen har en inriktning mot spjut-
spetskunder som är okänsliga för priser men är mycket krävande, eller att de är lågprisinrikta-
de. I det senare fallet är det ofta starka ekonomiska intressen utan branschkunskap som styr. 
Vårt inledande exempel var just ett sådant fall. Ägarna är oftast endast intresserade av att hålla 
nere priserna. Eftersom man inte vill betala får man oftast folk med dålig baskompetens som 
man dessutom inte vill utbilda. Sammantaget ger det en situation där man pga. Kompetensbrist 
inte har ett gemensamt språk och saknar specialist kompetens som kan ta fram nödvändiga 
underlag som är korrekta. Det leder till att man dels köper produkter som inte passar ihop med 
varandra samt att man inte klarar att driva och framför allt att utveckla nätet efter leverans. Det 
som brukar hända är att kvaliteten sjunker gradvis tills kunderna försvinner.  

Slutsatsen brukar då vara att det måste vara ett tekniskt fel. Det brukar vara en smärtsam pro-
cedur för ägarna att inse att det inte bara krävs en ekonomisk kompetens utan också en tek-
nisk kompetens för att driva mobilnät och att alla i koncernen måste utbildas för att få ett 
gemensamt fackspråk och därefter bygga upp de rutiner som behövs för att driva nätet. Det 
krävs dessutom att man litar på varandras specialistkunskaper där man måste kommunicera 
precis vad man vill ha av andra även om man inte själv har kunskapen att kontrollera den. Det-
ta är långt ifrån självklart, i många kulturer är det mer vedertaget att kunskap som enbart man 
själv besitter ger mer makt över andra vilket är en omöjlighet i avancerade informationsflöden. 

Komplexitet leder till att vi alla måste ha en gemensam plattform för att bygga upp den krävs 
någon form av skolning med en lägsta nivå samt möjlighet att träffas och diskutera för att kun-
na bygga upp en gemensam förståelse. Det är oftast vid dessa tillfällen som vi bygger upp den 
tillit till varandra som också krävs. Både formella och informella möten bidrar till att bygga upp 
en gemensam samsyn på vad olika saker betyder och hur de tolkas i olika sammanhang där vi 
överför information till varandra.  
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Semantik och syntax 
Casebeskrivning 

Enligt nedanstående exempel så handlar semantik om hur vi tolkar betydelsen av ord till det 
kommer dessutom syntax. I många skrifter argumenteras om att exakt tolkning inte har någon 
betydelse men det handlar snarare om vilken nivå det ligger på. vi har därför efter de inledande 
allmänna exemplen exemplifierat det på ett uppdrag som Anders hade i Kuwait 1995 – 1996. 
Under begreppsapparaten beskrev vi tidigare hur ITU standardiserat gränssnitt för hur signale-
ring mellan länder och även olika telestationer skall gå till. I praktiken ger det ett fackspråk som 
alla tekniker måste behärska både begreppsmässigt och semantiskt. Mellan maskiner tillkom-
mer dessutom ett krav på perfekt syntax. I Kuwait bestod uppdraget av att samordna 7 leveran-
törers växlar på ett nytt sätt baserat på en ITU standard. Till stor del kom det att handla om hur 
vi tolkar standarder. 

Empiriska erfarenheter 

Semantik= betydelselära i en mer allmän tolkning symbol-, tecken- lära i språkvetenskap. 

Syntax hur vi avdelar och sammanfogar ord och satsdelar till högre konstruktioner. Således hur 
och i vilken ordning vi sammanfogar ord och hur vi använder olika skiljetecken. 

Semantiska exempel: Vad är en adress, en kund, en avsändare, en order? 

Här följer ett enkelt exempel om ett som vi tycker känt begrepp, en kund. Alla vet väl vad en 
kund är eller? 

Betydelse av storheten Kund: 

 En som köpt något någon gång 

 En som anmält sitt intresse för produktinformation 

 En som ännu inte fullgjort betalning 

 En som köpt för minst 1000 innevarande år 

 En som finns registrerad som kund i moderbolagets kunddatabas 

Det är ju dessutom så att vi kan mena samma sak men benämna det olika (syntax): 

 Kundid 

 Kundnr 

 Kundref 

 Customer 

 CST 
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Samma namn men olika betydelser: 

CST - Customer 

CST – Cost 

Några syntaktiska exempel: 

Hur sammanfogar vi och särskiljer ord exempelvis skall det heta Ställa upp eller uppställa. 

Hur avdelar vi med olika tecken och vad har de för betydelse i olika sammanhang exempelvis I 
en fri text kan vi oftast baserat på våra inlärda tysta kunskaper dra en slutsats om olika ords 
betydelse oavsett i vilken ordning de sammanfogats eller avdelats, undermedvetet drar vi en 
slutsats om innebörden. Vid maskinell tolkning fungerar det inte eftersom maskiner inte i någon 
egentlig mening besitter någon intelligens. Lite förenklat kan de bara jämföra data som exakt 
motsvarar den beskrivning de redan har. Exakt överensstämmelse behandlas på ett sätt och 
det som inte överensstämmer på ett annat sätt. Om man så vill strömbrytare på och av. 

I Kuwait ville man använda ny teknik på ett intelligentare sätt än man gjort tidigare. I gammal 
teknik valde man en förutbestämd väg att koppla samtalet. Med en ny metod skulle växlarna 
förmås att prata och sinsemellan automatiskt välja vilken väg trafiken skulle gå baserat på var 
det fanns mest ledig kapacitet i nätet, vilket skulle ge stora ekonomiska besparingar och kvali-
tetsökning. Traditionellt flaggade stationerna till varandra på dedikerade förbindelser att man 
ville sätta upp ett samtal genom en specifik signal av bestämd tid därefter skedde signalering 
på en högre nivå efter ett bestämt specificerat mönster slutligen kunde ett samtal sättas upp på 
den högsta nivån. Med ny digital teknik krävdes det endast ett litet signalnät för att alla statio-
nerna skulle kunna prata med varandra och själva bestämma hur samtalet skulle kopplas upp. 
Låt os för enkelheten skull betrakta det som en motorväg med en massa tullstationer. På mo-
torvägen kör en massa lastbilar med paket. Paketen innehåller en standardiserad etikett som 
innehåller avsändare och mottagare samt en del tilläggsinformation. Vid varje tullstation avlä-
ses adressen och jämförs med det egna namnet bara de med exakt samma namn som det 
egna lyfts av . Nästa steg, hitta bästa vägen att etablera en egen väg till avsändaren och skicka 
den informationen till avsändaren. I nästa nivå etablerar man signalering direkt mellan statio-
nerna. Nästa högre steg blir att övervaka tider och signaler inom vissa intervall . Slutligen upp-
rättas den högsta nivån som innebär att vi skapat en egen tunnel av dedicerade förbindelser 
mellan stationerna. Först nu kan vi överföra precis vad vi vill. Systemet är således hierarkiskt i 
den första nivån är det endast ett fåtal mycket exakta regler som tillåts. För varje nivå blir sy-
stemet mer flexibelt och tillåter mer och mer saker. På den högsta nivån kan vi överföra precis 
vad vi vill. Således kan vi förvandla tal till digitala medelanden som kan se ut precis hur som 
helst utan några inskränkningar så länge de underliggande nivåerna får exakta instruktioner 
enligt vad som tillåts på varje nivå. I verkligheten sker det med sju olika nivåer som är länkade 
till varandra (jämför med den Semantiska webbens uppbyggnad i litteraturstudien). 

Signalsystemet finns beskrivet som en ITU standard. Rent logiskt borde det ju vara ganska 
enkelt att införa en modell där stationerna själva väljer och sätter upp kopplingsvägar mellan 
sig beroende på var det finns ledig kapacitet. Har stationerna från de olika leverantörerna sig-
nal- och kopplingssystem enligt specifikationerna så skall ju allt fungera utan problem. Vår 
mänskliga förmåga att fritt tolka och dra underförstådda slutsatser som i de flesta fall är till vår 
fördel är plötsligt en stor nackdel i dessa sammanhang. Olika företag skapar givetvis olika lös-
ningar på samma problem, alla efter sina preferenser och uppfattningsförmåga. Eftersom vi alla 
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har olika erfarenheter gör vi olika tolkningar av innebörden i en standard. Oavsett vad vi försö-
ker specificera så klarar vi inte att göra det så att det täcker alla tolkningsmöjligheter. Ett pro-
blem i det här sammanhanget var att man löste samma sekvens olika snabbt hos olika leveran-
törer även om alla var inom specifikationens tillåtna värden. Om man är färdig vad gör man då i 
väntan på nästa sekvens? Kan jag bara stega vidare i min instruktion eller måste jag invänta 
motparten som är långsammare etc.  

Mitt jobb blev således att säkerställa att alla gjorde samma tolkning av standarden och i de fall 
man inte gjorde det skapa en gemensam förståelse och tolkning av Semantiken och Syntaxen. 
En inte helt lätt uppgift eftersom leverantörerna vill skydda sina konstruktionslösningar och ser 
med misstro på varandra samtidigt som kraven på spårbarhet är oerhört viktiga för att söka 
efter underliggande olikheter i tolkningen. 

En viktig slutsats blir att hur hög nivå som informationen skall användas på, styr hur noggrann 
semantiken måste vara. Ju högre nivå desto mer oprecisa blir tolkningarna. Vilken tolknings 
noggrannhet som krävs beros på situationen. I vårt inledande exempel med beslutsunderlaget 
pratar vi om stora förenklingar av stora mängder data. För ett övergripande beslut skall det 
förmodligen inte vara alltför stora krav på Semantiska kunskaper i alla detaljer men det ställer 
däremot mycket stora krav på underliggande data och information. Om underlaget är fel och 
opreciserat och vi sedan förenklar det i flera led kommer vi förmodligen att kalla det som från 
början var olika saker för samma sak. 
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Metadata 
Casebeskrivning 

Under 2000-2003 jobbade Anders på Ericsson Global Services Expertis Center. En konsult-
verksamhet för avancerad support i tredje led. Man supportade olika länder och regioner när 
dessa inte klarade ut uppgifterna inom Ericsson eller direkt hos kund. Uppgifterna var oftast 
tekniskt eller organisatoriskt mycket avancerade. Supporten användes även för att utveckla och 
införa nya metoder tekniska funktioner och utprovning av nya verktyg etc. En mycket viktig del 
är att dokumentera produkter, funktioner, arbetsmetoder etc. Med den höga omsättningstakt 
som råder är hög återanvändningsbarhet en absolut nödvändighet för att nå tillräckligt hög ef-
fektivitet. 

Empiriska erfarenheter 

För att kunna använda information måste den förses med metadata som beskriver när och hur 
informationen ska användas. Exempelvis kan information märkas med ”bäst före” datum, 
Nyckel ord etc. 

I förädlingskedjor måste processer finnas som hanterar information och märker informationen 
med dess egenskaper så som exempelvis beskrivning, status, och giltighet. 

Det krävs en deklaration kopplat till informationen som beskriva under vilka förutsättningar ak-
tuell information har giltighet, lite som ”bäst före” datum. Vilka kunskaper måste mottagaren ha 
för att kunna tillgodogöra sig informationen. Beskriver under vilka förhållanden som informatio-
nen producerats, ex v vilka mätvärden som har legat till grund för informationen. 

Hos Ericsson har man en bra förmåga att dokumentera och återanvända informationen vilket är 
en av bolagets största styrkor. Traditionellt har detta skett avdelningsvis där användningsområ-
de begreppsapparat och semantik varit likartad. Alla har således haft ett likartat förhållningssätt 
till informationen man producerat. All dokumentation uppfyller dessutom ISO och ett flertal 
andra standards krav på hur dokumentation skall vara utförd. Så länge informationen stannar 
inom de traditionella avdelningarna fungerar det väl, mycket av informationen och dess struktu-
rer återanvänds flitigt utan problem. Olika avdelningar har skapat sig olika typer av standard 
dokument för expertiscenter var dessa framför allt så kallade Guide Lines vilket kan liknas vid 
metodbeskrivningar för olika arbetsuppgifter, andra dokument var User Descriptions som kan 
liknas vid produktbeskrivningar avseende konfigurerings metoder etc. Utöver procedurer för 
skapande datum, syfte och revideringsdata med datum och syfte utgjorde oftast innehållsför-
teckningens rubriker ett slags metadata som beskrev syftet. I en homogen miljö med samma 
begreppsapparat och semantik fungerade detta väl. Man kunde mycket snabbt sätta in ny oer-
faren personal i nya arbetsuppgifter. Tekniska specifikationer var ofta återkommande i flera 
funktioner och kunde återanvändas exempelvis kunde en typisk produkt konfigureras på flera 
sätt men ändå ha samma tekniska data. Nyckelord som konfigurering eller allokering av enhet 
X fungerade utmärkt som ett Metadata som beskrev något om enhet X. 

 Man beslutade sig dock på central nivå för att samla all information i centrala servrar med syf-
tet att alla skulle kunna tillgodogöra och återanvända sig av den information som skapats inom 
bolaget. Stora servrar anskaffades ett skalprogram med en slags enkel sökmotor anskaffades. 
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Alla divisioner och avdelningar beordrades att lägga in sina dokument av typ Guide Lines där. 
Resultatet blev en gigantisk server som var näst intill osökbar. Det blev oftast oerhört många 
träffar, men att kunna hitta ett specifikt dokument var nästan omöjligt eftersom databasen sak-
nade struktur. Användarna saknade en gemensam begreppsapparat och semantik eftersom 
alla avdelningar från konstruktion till försäljning lade in sina dokument. Många avdelningar 
hade ingen inbördes kontakt men använde oftast samma rubriker men med totalt olika innehåll. 
Exempelvis konstruktionsavdelningen kunde ha ett dokument om exempelvis hur man beräk-
nade och konstruerade verktyg för frekvensutbredning, mycket avancerat och detaljrikt med allt 
som behövs för konstruktion. En provningsavdelning hade samma benämning och underrubri-
ker för allt om hur man testar ett frekvensutbredningsverktyg. En användargrupp hade precis 
som föregående ett likadant dokument men med inriktning på hur man i praktiken skall använ-
da verktyget. Således hade alla benämnt sin Guide Line med samma namn hade samma rubri-
ker och underrubriker I stort sett var Semantiken den samma när det kom till tekniska uttryck 
men begreppsapparaten skilde en hel del eftersom det var skrivit för personer med väldigt olika 
kompetensnivå. Textmassorna skilde sig åt ganska mycket eftersom de fokuserade på helt 
olika problem runt samma fenomen. De rubriker och under rubriker som tidigare fungerat som 
Metadata fungerade inte längre som ett beskrivande Metadata. 

Även om dokumenten är kvalitetssäkrade enligt ISO så räcker det inte när det skall läggas upp 
på en gemensam server för hela bolaget. Eftersom det inte finns någon bolagsgemensam 
struktur för alla dokument skapade inom bolaget blir det omöjligt att på ett vettigt sätt kunna 
söka önskad information. Vid en sökning skulle man utöver dokumentnamn behöva se för vilket 
syfte och användningsområde det är skapat samt av vilken avdelning. Kompetenskrav för att 
förstå det. Skapande datum och revisions datum. Någon form av mycket kort summering av 
syftet. Innehålls förteckningar som är uppbyggda enligt en klart definierad metadatastruktur 
med Nyckelord som verkligen ger en beskrivning av innehållet Tyvärr saknar alla gamla doku-
ment någon som helst gemensam struktur att skapa detta på. Att skriva om alla dokument är 
med tanke på volymen orealistiskt. Man har i efterhand försökt att skapa ett kodningssystem 
som alla dokument skall klassas enligt. Det är grovt men har ökat träffsäkerheten. Det diskute-
ras enligt de senaste rönen att dela upp servern i ett par huvudkategorier där endast närståen-
de grupper delar lagringsutrymme. Eftersom att folk som får tillgång till avancerade dokument 
som de inte har kunskap för att tolka, lätt gör feltolkningar och sprider felaktig information. Det 
är tveksamt om en säljare behöver tillgång till utvecklingsdokument, i de flesta fallen skapar det 
mer problem än det tillför. Det har dessutom visat sig att mycket omfattande och strikta regel-
verk för nya dokument hämmar de som inte är vana att skriva istället för att dokumentera bra 
idéer undviker man istället att dokumentera bra lösningar. Eftersom Ericsson bedriver en global 
verksamhet är det också mycket svårt att hitta en modell som passar alla kulturer över hela 
världen. 

Om ett sådant här system skall fungera på global nivå krävs det en mycket väl genomtänkt me-
tadata struktur redan från början. Folk som skall skriva i det behöver skolas in och vara strikt 
disciplinerade å andra sidan hämnar ett mycket strikt system kreativiteten och bidragslämnan-
det. En mer lokal prägel minskar formaliteten men ökar bidragslämnandet samtidigt som de 
försvårar för den som behöver information från flera discipliner. För små enheter blir för kost-
samma så var ligger den ideala gränsen (Ericsson anställd med god insyn). 

En del av problemet är att man blandar dokument som är avsedda för lokal respektive global 
användning. Eftersom de flesta dokumenten skapats för en lokal användargrupp med en 
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gemensam begreppsapparat och semantik är begreppen för att kunna använda den underför-
stådda och bygger på tyst kunskap för respektive yrkesgrupp. Utan rätt förkunskaper är infor-
mationen ofta missledande och leder till många direkta feltolkningar baserad på bristande kun-
skap. Man behöver således ha beskrivningar om vilka kunskaper som krävs och under vilka 
förutsättningar den är giltig samt för vem den är tillgänglig. Men även med sådana beskrivning-
ar tenderar många att hoppa över eller inte förstå syftet med detta. Flera typer av dokument 
skall förmodligen inte vara allmänt tillgängliga baserat på risken av att okvalificerade användare 
inte förstår riskerna vid feltolkning. 

Verifierad (kvalitetsgranskad) 
Casebeskrivning 

Det här avsnittet bygger snarare på vår samlade erfarenhet som konsulter. Under de många år 
som vi varit verksamma har vi haft många möjligheter att se och studera hur olika aktörer fram-
för allt får problem när man återanvänder data- och informationsstrukturer i andra projekt Ofta 
har man inte undersökt tillräckligt noga om det går att återanvända överhuvudtaget eller hur 
mycket det måste anpassas för ett nytt projekt. En viktig del för att över huvudtaget kunna göra 
sådana bedömningar är att det ursprungliga materialet är deklarerat med vilket syfte det ur-
sprungligen haft. Exemplet nedan är baserat på flera fall sammantaget snarare än enstaka fall. 

Empiriska erfarenheter 

Vem tar ansvar för informationen om den utnyttjas i ett annat sammanhang? 

En fråga som vi kanske borde ställa oss själva mer frekvent än vad vi ofta gör. Som producent 
av något material bryr jag mig bara om mina egna dagsaktuella behov. Som användare ser jag 
ofta en bra struktur någonstans som jag gärna lånar eftersom jag tycker att den passar in på 
mina behov och förenklar min arbetsbörda. Ofta vet jag inget om bakgrunden jag vet inte hur 
många gånger den kopierats och förändrats från sin ursprungliga form. Såväl innehåll som syf-
te kan ha förändrats till oigenkännlighet. 

Ofta verifieras information i sin aktuella omgivning. 

Som användare i en homogen miljö verifieras kunskapen oftast tyst således om ingen har någ-
ra invändningar så är det bra, är däremot frågorna många så föranleder det att man omarbetar 
tills alla är nöjda. Den här formen fungerar bra i små homogena miljöer där alla har en gemen-
sam plattform och därmed samsyn vilket bekräftas av en tyst koncensus. Det fungerar bra i en 
majoritet av fallen eftersom det oftast inte berör en stor grupp människor med olika kunskaps-
nivåer, intressen och geografiskt stora avstånd. 

Men hur fungerar det då i större organisationer och globala sammanhang med stora geografis-
ka skillnader och kompetensnivåer? 

Ju större grupp av användare som berör ju mer formella blir kraven. Inom globala företag finns 
det ofta ett någorlunda homogent synsätt baserat på gemensamma regelverk. Om ledningen 
starkt fokuserar på att reglerna skall följas så blir det relativt få frågor om man följer dem. För 
deltagarna blir det relativt enkelt och få frågor om alla använder samma regler finns det en in-
byggd gemensam förståelse. Nästa steg är produktion av saker som skall användas av globala 
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kunder. Eftersom det inte finns någon gemensam plattform beträffande kompetens och upp-
fattning hos dessa så krävs det ganska strikta och omfattande regler för att det skall fungera. 
De vanligaste aspekterna är då support i olika former allt från kundsupport till förvaltning. Där 
krav från myndigheter standards mm skall tillvaratas produkterna skall kunna förvaltas och 
uppdateras och revideras av olika individer oberoende av tid och rum. 

En annan aspekt man kan se är globala företag, typiskt med sitt huvudkontor i ett av de ledan-
de I-länderna och verksamhet I andra länder framför allt utvecklingsländer. Hk utvecklar ofta 
sina metoder baserat på ett nationellt kunnande ganska ofta med en överlägsen attityd om att 
de vet bäst. Några större förklaringar tycker man oftast inte att behövs. Den som ifrågasätter 
måste ofta räkna med att själv bli ifrågasatt på ett ganska hårdhänt sätt. Framför allt medarbe-
tare i utvecklingsländer lär sig mycket snabbt att det inte är någon mening att ifrågasätta utan 
bara rätta sig i ledet oavsett hur galet resultatet blir. 

Enligt vår mening är dessa aspekter den kanske vanligaste orsaken till problem i globala före-
tag. För det flesta börjar man sin karriär på låg nivå i små homogena grupper. Där någon skrift-
lig verifiering knappast behövs man tar med sig beteendet in i större sammanhang om man 
jobbar mot jämlika personer i en global organisation lär man sig snabbt att beskriva syftet och 
få det verifierat. Ofta når man inte fram till målet eftersom mycket information som behövs för 
att verifiera att gå förlorad på vägen. 

Det kanske mest klassiska exemplet är där någon på en avdelning någonstans skapar ett litet 
program eller så kallat hack för att underlätta för sig själv. Ofta avser det att underlätta efterbe-
arbetning av data från något annat program. Det skapas ofta helt informellt utan någon syste-
matisk tanke undan för undan byggs det på med nya funktioner. Andra inom avdelningen får 
fatt på det och tycker det är bra att använda. Även andra användare utanför den egna avdel-
ningen börjar använda det ofta med lite annorlunda behov och med önskemål om nya funktio-
ner. För skaparen börjar det bli en ganska stor arbetsbörda att förvalta det. Någonstans här 
föds tanken om att göra ett officiellt program av det. De allra flesta sådana här fix hamnar i 
papperskorgen när de kommer till proffsen som fått till uppgift att titta på vad som går att göra 
av det. Trots att det ofta fyller ett O-omtvistat behov. Orsaken ligger oftast i att det skapats utan 
någon systematik vilket krävs ur många olika aspekter.  

Informationslogistiska aspekter som det ofta faller på är att programmets syfte inte är beskrivet 
(vad det skall användas till och vilka avgränsningar som finns). Även programkoden behöver 
ha ett bra och förklarande metadata för att syftet med olika sekvenser inte skall kunna missför-
stås. Andra bitar är licensrättigheter, interface och olika standards som ofta också har stor be-
tydelse för att kunna läsa in och ut data. Man behöver ofta ha verifierat vilka flöden det handlar 
om samt vilka möjliga interface som kan användas av mottagare och för utmatning som ofta är 
förknippade med licenskrav. Även om det finns någon specifik standard som skall beaktas. Sen 
finns det givetvis därutöver programmeringstekniska problem som vi dock inte tar upp här. Den 
sammantagna bilden blir oftast att det blir för dyrt att i efterhand försöka skapa en struktur som 
gör allt verifierbart alldeles oavsett hur stort behov programmet fyller.  

I de flesta fall måste man börja om från början om det inte finns en bra struktur som är verifier-
bar. Den största skillnaden är att man i en officiell utgåva måste ta hänsyn till olika standards, 
och rättigheter samt att man måste kunna förvalta, utveckla och besvara frågor utan beroende 
av någon nyckel person. Att försöka skapa ny struktur med klara beskrivningar av programkod 
och strukturer som är spårbara i det som från början inte haft någon struktur för att göra den 
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verifierbar är oftast omöjligt. Att bedöma hur mycket tid det går åt och om man överhuvudtaget 
kommer att lyckas är ofta omöjligt att avgöra. Om allt eller någon del är O-verifierbar eller ur-
sprungssyftet inte är spårbar riskerar man att hamna i olika typer av konflikter. Av typ felaktig 
användning där slutprodukten inte går att använda till vad den var tänkt eftersom användarbe-
hovet bitvis är annorlunda. Licens och standard beroenden där ett godkännande från motpar-
ten krävs är gömd och bortglömd. Ur förvaltnings perspektiv måste man oberoende av person 
kunna ta upp och göra förändringar och utvecklingar som behövs över tiden man måste då 
kunna se det ursprungliga syftet de för ändringar som gjorts samt kunna verifiera att de föränd-
ringar man avser att införa går att verifiera inom programmets syfte. 

Verifieringar behövs för att kunna säkerställa kvalitet och syfte av en hel rad olika skäl framför-
allt på global nivå. Verifiering fyller funktionen av att kvalitetssäkra. Ju bättre verifierat det är 
desto mindre risk för överraskningar. I Global produktion som exempel standardiseringsorgan 
finns det med från början men är svårt att göra på en sådan detaljnivå att det täcker alla behov. 
Kombinerat med våra egna otillräckligheter att tolka informationen blir sällan resultatet hundra-
procentigt, men tillräckligt bra för att man skall kunna få ett förutsägbart resultat utan några 
större överraskningar. 

Verifierings problematik bör tänkas igenom och struktureras som en naturlig del redan vid start. 
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Informationsbärare och granularitet 
Casebeskrivning 

Under 2004 medverkade Peter i ett projekt tillsammans med IT-arkivarien vid Växjö Universitet. 
Tillsammans försökte man hitta ett sätt att underlätta arkiveringen av informationen vid Univer-
sitetet. 

Under 1999-2000 jobbade Peter år Riksarkivet i Stockholm med att implementera Arkivinforma-
tionssystemet Arkis II. Arkis II är det system som lagrar metadata om alla arkivalier i Sverige. 
Systemet baseras på webbteknik för klienter och MS SQL Server för databasen. Som utbytes-
format används XML enligt den internationella standarden, EAD. 

Under 2003 inventerade Peter användningen av visningsverktyg för teknisk information inom 
FMV/FM. Målsättningen var att beskriva vinster med att hantera information digitalt samt att 
klassificera de olika systemen. Utredningen innebar även att ge rekommendationer på kort och 
på lång sikt rörande hur FMV på olika sätt skulle kunna samordna sina resurser så att en 
gemensam plattform för distribution av teknisk information skulle kunna införas. 

Erfarenheterna som förmedlas i detta avsnitt har författarna även byggt upp under sina år som 
informationskonsulter. 

Empiriska erfarenheter 

Vi har idag vant oss vid att vi kan återskapa och läsa material från vår historia, men vilka spår 
lämnar vi till nästa generation? 

Hur länge kan man läsa en Wordfil på en diskett tillverkad under 1990-talet? 

Jämför med sumeriska lertavlor som fortfarande är läsbara 5000 år senare... 

 

 

 
 
Vi kan idag se att det finns information på informationsbäraren men det kan ju ändå finnas pro-
blem med att tolka informationen (Alfabet, språk, kultur, begrepp e t c). 

Figur 5 Sumerisk lertavla 
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Dagens utveckling med ökad tillgänglighet och allt mer information som skapas dynamiskt i 
försörjningskedjor och endast finns till ett litet ögonblick för att sedan försvinna utan spår och 
värde. 

Vi kan vara ganska säkra på att det informationsavtryck som vi lämnar efter oss inte bärs av ett 
papper av god kvalitet som kan bevaras i hundratals år utan informationsbäraren kommer vara 
betydligt mer ”digital”. 

Information sätts samman i olika kontexter och påförs en layout för just detta tillfälle, kan det då 
tas upp som en tillgång i balansräkningen? 

Vi har vant oss vid att informationen är starkt knuten till informationsbäraren vilket blivit det na-
turliga sättet att hantera information. Ofta har det funnits en händelse att relatera ett dokument 
till och på så sätt har man ofta valt att organisera sina dokument. 

När man exempelvis har slutit ett avtal mellan två parter så har det varit det undertecknade 
pappret som hanterats som originalet bland annat för att säkerställa dess autenticitet. 

Men någon sådan bindning är inte självklar i den digitala världen, nu finns inga statiska 
kopplingar mellan informationen och dess bärare. En datamängd kan ingå i flera andra och på 
så sätt finnas i olika kontexter och med olika utseende.  

Om vi nu kan identifiera informationen så återstår det ”bara” att se om vi kan återskapa den. 

Finns den tekniska plattformen kvar? 
(Hårdvara, mjukvara, filformat och databäraren (lagringsmedia)) 

Finns mjukvara kvar? 

Den empiriska lösningen är att inrikta sig mer på Hård- och mjukvaruoberoende for-
mat/lösningar. 

Termen granularitet anger på vilken nivå informationen hanteras, i stora block eller i enstaka 
tecken. Begreppet är förknippat med informationsstruktur. Informationen kan existera men ex v 
accesstider kan göra att den är obrukbar. 

Som exempel kan anges hur snabbt man kan hitta ett visst sökord genom en sökmotor jämfört 
med information lagrad i pdf-format eller inbakad i ett långt e-learning avsnitt. 

Internationellt finns klassificeringar av visningsverktyg. Den mest kända klassificeringen är den 
från NATO som utarbetades i början på 1990-talet. 

Syftet med att redogöra för denna indelning är just att påvisa att olika granularitet ger olika möj-
ligheter att bruka informationen och bör kunna vara ett sätt att avgöra hur användbar en viss 
information är för brukaren och därmed skulle det kunna vara möjligt att bedöma värdet. 

Department of Defence, DoD, i USA har klassificerat IETM enligt (Informationen är hämtad från 
http://navycals.dt.navy.mil/ietm/ietm.html och är daterad 1994.): 
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Tabell 3 Department of Defence IETM klasser 

Klass Namn Beskrivning 

Klass 0 Sidvisare utan intelligent inne-

hållsförteckning 

(Non-Electronically-Indexed 

Page Images) 

(Ingen IETM) – System för digital sidvisning avsett för arkivering/lagring 

och direktutskrift. Består av PDF och inskannade dokument. Begränsa-

de navigeringsmöjligheter inom dokumenten. 

Klass 1 Sidvisare med intelligent inne-

hållsförteckning 

(Electronically Indexed Page 

Images) 

System för digital sidvisning avsedd för bildskärmsvisning. (PDF och 

skannade dokument.) Automatiskt genererad intelligent innehållsför-

teckning med länkar till sidor.  

Användbar för bibliotek och referensbibliotek för läsning eller forskning. 

Utskrift av dokument möjlig direkt. 

Klass 2 Informationsvisare med naviga-

tion  

(Electronic Scrolling Docu-

ments) 

System för interaktiv fullskärmsvisning av bilder och textbaserad och 

formaterad information (t ex SGML, XML, HTML) med intelligent indexe-

ring. Oftast konverterade sidbaserade digitala dokument som (förutom 

tillägg av hypertextlänkar) med små redigeringsinsatser kompletterats 

med formatering. Medger navigering i dokumenten och sökfunktioner, 

har begränsad navigeringshjälp eller innehållsstyrd ”Nästa” -funktion. 

Klass 3 Dokumentbaserad IETM  

(Linear Structured IETPs) 

Interaktiv fullskärmsvisning av teknisk information, SGML-taggad enligt 

MIL-D-87269. Använder SGML-tekniken fullt ut med hjälp av Hypertext-

baserad presentation enligt MIL-M-87268. Visar små logiska informa-

tionsblock, mindre skrollning än klass 2. Uppbyggt av SGML-dokument 

(till skillnad från hierarkiska databaser). Navigation sker med hjälp av 

dialogrutor, länkar och innehållsstyrd logisk “Nästa-” och ”Tillbaka-” 

funktion. 

Klass 4 Databasuppbyggd IETM  

(Hierarchically Structured 

IETMs) 

Interaktiv fullskärmsvisning av teknisk information speciellt utformad för 

och underhållen/lagrad i en hierarkisk relations- eller objektdatabas. 

Visar små logiska informationsblock, begränsad användning av skroll-

ning (mindre än klass 3.) Presentationsverktyg med ett databaspaket för 

visning enligt DoD IETM Specifications (MIL-M-87268, MIL-D-87269, 

och MILQ-87270). Interaktion sker via dialogrutor och innehållsstyrd 

logisk “Nästa-” och ”Tillbaka-” funktion. 

Klass 5 Expert system 

(Integrated Data-Base IETIS) 

Multifunktionssystem för simultan visning av teknisk information från 

flera olika system enligt klass 4 IETM’s. Data från andra processer och 

system integrerade i databasen. Används till informationspresentation, 

datorbaserad utbildning och felsökning med stöd av Expert System 

Rules och AI-program som använder från sessionen insamlade data för 

att navigera vidare i informationen/processen. 

 

Inom DoD så försöker man idag hitta metoder för att standardisera "Look and Feel" av IETM 
samt se om man kan hitta sätt att kunna hantera moduler på ett mer generellt sätt. Målet är att 
moduler från olika projekt ska kunna användas direkt, d v s att även presentation och interakti-
vitet går att utnyttja och inte enbart den taggade informationen som idag.  
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En indelning efter "interoperability" kommer att bli mycket viktig i framtiden och förklaringen till 
termen lyder "ability of a system (as a weapons system) to use the parts or equipment of 
another system" med det menas att IETM bör fungera mer som en portal varifrån man kan nå 
information med olika ursprung. Detta ställer krav på att informationen måste vara intelligent 
och innehålla beteende och interaktivitet. Här kan man göra jämförelser med utbildningsstan-
darden SCORM som faktiskt möjliggör detta. 

 



Rubrik: EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS  
Författare: Anders Gustafsson, Peter Wulff 

© Författarna, mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författarna.      

  Sidan 37 av 85 

 

Märkning och format  
Casebeskrivning 

I detta avsnitt förmedlar Peter hur han har upplevt en stor förändring inom området ADB under 
sina 13 år som informations konsult. Trots att det relativt sett är en kort tidsperiod så har stora 
förändringar skett. 

Empiriska erfarenheter 

Om vi tittar på den del av datorutvecklingen som gäller persondatorerna så har denna utveck-
ling givet oss otrolig datorkapacitet på våra skrivbord. Detta har naturligtvis haft stor påverkan 
på den informationssituation som vi har idag med en våldsam tillväxt i volym. 

I början på 90-talet låg fokus på vilken plattform som en applikation skulle köras på. Att utbyta 
information var inte möjligt. 

Nästa steg i utvecklingen var att standardisera på vilka programvaror som används inom den 
egna organisationen. Detta synsätt gäller än idag på många företag där man försöker skapa ett 
standardskrivbord. Nu kan man utbyta information mellan olika plattformar så länge som man 
har skapat informationen med samma program ex v Microsoft Office. 

 

 

Det som nu har hänt eller håller på att hända är att man fokuserar på i vilket format som viss 
information finns. 

Om man väljer att använda ex v XML så kan man utbyta information oberoende av plattform 
och applikation.  

Grunden för att kunna använda information i en försörjningskedja är att den är kodifierad. Det 
är dock av största vikt att den även är uppmärkt på rätt sätt för att någon vettig verkningsgrad 
ska kunna skapas. 

Fomat/Struktur 

Programvara 

Hårdvara 

Figur 6 Standardiseringsprocess 
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Alla som arbetat med ett vanligt datorbaserat skrivverktyg som exempelvis Ms Word har inte 
varit medvetna om att man med de olika knapptryckningarna och meny valen egentligen hante-
rat märkning av information.  

Om man tittar på en fil av denna typ ser man att programmets styrkoder och informationen 
blandas. 

 

 

Märkningen har hanterats av programmet, som haft egna styrkoder utom kontroll för använda-
ren. Programmen har på detta sätt låst fast informationen i aktuell applikation och endast varit 
editerbar m h a detta program. 

Att kunna hantera information och mer direkt styra och påverka märkningen har gjorts möjligt 
genom relativt nya programmeringsspråk och datorformat. Det som på engelska kallas ”Markup 
Language” (ML) har översatts med ”märkord”. 

Exempel på märkordsspråk är SGML, XML eller HTML andra tekniker är Web Services. 

Nästa bild visar samma typ av dokument ett CV men är en annan instans.  

Figur 7 Styrkoder och information blandas. 
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Tekniken som använts är XML. 

Här skiljer man på: 

 Struktur 

 Innehåll 

 layout 

 

Figur 8 XML fil 

Detta gör att informationen enklare kan överlämnas till en annan aktör i en försörjningskedja. 
Den nya aktören kan t ex påföra sin egen layout. 

Om vi tittar på skillnaderna mellan en layoutbaserad- och en innehållsbaserad uppmärkning så 
är skillnaderna i effektivitet stora. Nedan förklaras de olika inriktningarna. 

En layoutbaserad märkning berättar inget om innehållet för andra aktörer vilket begränsar 
verkningsgraden i försörjningskedjan. Ett typiskt sätt att märka information enligt denna metafor 
är ex v "Kapitel 1".  Ska man implementera en lösning med hög verkningsgrad så måste t ex ett 
dokument märkas med innehåll, d v s istället märka ett avsnitt med "konstruktionsinformation". 

Ett exempel där man använder XML är SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 
SCORM är en branschstandard eller teknik för att beskriva, distribuera, administrera och följa 
upp olika typer av innehåll. Innehållet kan vara e-learning kurser, men de kan också vara do-
kument i en stor dokumentstruktur eller manualsidor i en stor manual. Det SCORM uppnår är 
att innehållet bryts ned och beskrivs i form av fristående standardiserade objekt, där dessa ob-
jekt kan användas i många olika sammanhang och konfigurationer (exempelvis i olika anpass-
ningar av en och samma kurs).  

SCORM skapar också ett leverantörsoberoende, så att man som köpare av innehåll vet att om 
man köper en SCORM-kompatibel kurs så kommer den att fungera i ett SCORM-kompatibelt 
administrationssystem (LMS). 
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Ett stort problem har tidigare varit att en ”kurs” skrivs i plattformens specifika format och funge-
rar endast på den plattform den utvecklats i, vilket gör att kunden blir beroende av plattforms- 
och kursleverantören. Den stora investeringen som gjorts i innehåll ligger i ett format helt speci-
fikt för plattformen, detta löses via SCORM.  

Slutligen är SCORM också en teknik för att fånga upp data om elevers genomförande av kur-
ser och innehåll, så att statistik kan tas fram och uppföljning genomföras.  

SCORM är framtaget av ADL (Advanced Distributed Learning) vilket är ett initiativ från bl.a. 
amerikanska försvaret och arbetsdepartementet. Den första versionen av SCORM kom 1999, 
men det är först under slutet av 2001 som kommersiella implementationer har lanserats. 2002 
har varit det stora genombrottsåret för SCORM, och det är nu den ledande standarden inom e-
learning världen. SCORM bygger i sin tur på andra standarder, antingen genom att ta in hela 
delar av väl beprövade standarder som AICC eller IMS eller genom att utgå ifrån dessa. I arbe-
tet med SCORM deltar både representanter för kommersiella plattforms- och innehållsleveran-
törer, initiativtagarna samt kundrepresentanter.  
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Informationsstruktur 
Casebeskrivning 

Under 2000-2002 medverkade Peter i ett projekt där ett produktionssystem för teknisk informa-
tion (PTI) skapades. Systemet skapades primärt för att lösa de höga krav på produktinforma-
tion som ställdes i samband med att FMV beställde de mycket avancerade korvetterna typ Vis-
by. I Smålandsposten den 26 januari 2002 kan man läsa att det krävs mycket information om-
bord för att kunna använda ett modernt ytstridsfartyg. Totalt 20 hyllmeter pärmar och 5 000-10 
00 ritningar som tillsammans väger ca två ton bara i fasen drift av produktens livscykel.  

Vidare så förmedlas erfarenheter i detta avsnitt som författarna har byggt upp under sina år 
som konsulter. 

Empiriska erfarenheter 

Tittar man på den totala mängden information som behövs under en produkts hela livscykeln 
så är det enorma mängder av information som skapas och konsumeras. Information har olika 
egenskaper, livslängd och har varierande värde. 

Oftast krävs information av olika typer för att uppfylla ett visst informationsbehov, exempelvis 
konstruktionsinformation, underhållsinformation, systemsäkerhetsinformation, reservdelsdata 
och faktureringsdata. 

Nästa bild illustrerar den information som krävs för att kunna bruka en produkt. 
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Figur 9 Information som krävs för att kunna bruka en produkt 

Att strukturera information handlar om att samla in, klassificera och optimera informationen för 
ett visst syfte. Om informationen ska brukas utanför detta syfte så är det inte med automatik så 
att den har någon giltighet. Hela denna uppsats ger ju exempel på vad som skulle kunna vara 
fel men här anger författarna några exempel: 

 Produkten används under andra driftsuttag eller i en annan miljö. 

 Produkten hanteras av andra operatörer med andra förkunskaper. 

 Produkten underhålls inom en annan organisation eller i andra faciliteter.  
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Här följer några exempel på informationsstrukturer: 

Tabell 4 informationsstrukturer 

Konstruktionsstruktur Produkten enligt konstruktören. Kan bestå av en hårdva-

runedbrytning samt av en funktionsbaserad variant. 

Underhållsstruktur Produkten enligt service teknikern. 

Produktstruktur Produkten enligt försäljningsavdelningen. 

Dokumentationsstruktur Produkten enligt dokumentationsavdelningen. 

Utbildningsstruktur Den pedagogiska strukturen. Hur transformerar man 

kunskapen till nästa led i försörjningskedjan. Är det 

dessutom så att kunskapen måste distribueras till den 

aktör som har systemansvaret i försörjningskedjan då 

måste ju kunskap transfereras genom många aktörer. 

Ekonomiska strukturer Vad bestämmer värdet i balansräkningen? 

Hur organiseras: 

Fakturering 

Offert 

Projekt uppföljning 

Olika affärer. 

Hur vill en användare konsumera informationen? Hur vill brukaren använda informationen? 

Produktionsstruktur Produkten enligt tillverkningsavdelningen. 

Reservdelsstruktur Produkten enligt eftermarknadsavdelningen. 

Projektstruktur Produkten enligt projektledaren. 

Varje informationstyp använder sin syn på produkten och i kombination med olika granularitet 
så ger detta problem med återanvändning av information. 

Det finns olika skolor vad gäller strukturering och märkning av information. Det enklaste an-
greppssättet bygger på att informationen struktureras enligt ex v dokumentens layout.  

Om informationen ska utbytas eller användas på annat sätt är ett mer innehållsrelaterat an-
greppssätt att föredra. 

Det viktigaste är att syftet med informationen samt i vilka sammanhang den är giltig dokumen-
teras som metadata till informationen. Ska informationen användas i en försörjningskedja är det 
även viktigt att veta i vilket format och standard som nästa instans i kedjan förväntar sig att in-
formationen levereras på. Även ontologi är viktigt. Menar man samma sak? Detta beskrivs mer 
i separata rubriker. 
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Layout 
Casebeskrivning 

2005-2007 Jobbade Peter med Handbok FMV materielpublikationer. Syftet med Handbok FMV 
materielpublikationer är att ge ensade och entydiga regler och rutiner för hantering av materiel-
publikationer inom FMV i ett livscykelperspektiv genom anvisningar riktade till alla inblandade 
från beställare via olika leverantörer till brukare lokalt på olika förband. 

Hos Bofors Weapon Systems AB under 1995-2000 jobbade Peter med att öka tillgängligheten 
till informationen. Vi införde ett koncept kring Interactive Electronical Technical Manual, IETM, 
där all information kopplat till ett vapensystem presenteras elektroniskt m h a ett gränssnitt. 
Detta teknikskifte ledde även till att informationen i större utsträckning kunde användas vid da-
torstödd utbildning. 

Empiriska erfarenheter 

Man kan härleda ett antal olika vinklingar kring vilken påverkan layout kan ha på information 
och därmed värdet av informationen. 

Följande har författarna identifierat: 

 Attention (observationsvärde) 

 Tydlighet 

 Uniformitet 

 Bearbetningsbarhet 

Detta avsnitt ska visa att layout spelar en avgörande betydelse för vilken verkningsgrad som 
man får av sin information. 

Detta avsnitt behandlar information som har layout. All information som kommer i kontakt med 
människor har layout. I många fall har information som kommer i kontakt med maskiner och 
ADB layout. Även brist på eller dålig layout är ju layout. Finns det information som inte har lay-
out? Ja kanske, vi har dock tyckt att det ligger utanför vårt arbete. 

Vi har tidigare titta på hur data blir till information. Här ska vi gräva lite djupare i den processen. 
Hur skapar vårt biologiska system information? Hjärnan är central men även varseblivning via 
sinnena, minneshantering och förmågan att associera spelar stor roll för det biologiska syste-
met i processen att omvandla impulser till information. 

Ljuset bryts i ögats lins. Stavar och Tappar avgör hur ljusa och av vilka färger som impulserna 
består innan de transporteras vidare som elektriska impulser genom synnerverna till hjärnan. 
Väl framme i hjärnas så tolkas impulserna och hjärnan bestämmer form, avstånd, storlek och 
rörelse på det som vi just sett. Givetvis hämtas andra intryck från andra sinnen in i besluts-
ögonblicket. De mesta impulserna som når hjärnan kommer från just synen så det är inte kons-
tigt att layout är en viktig parameter att optimera om man vill få verkningsgrad på viss informa-
tion. 
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Det är alltså i många fall ögats konstruktion, eller rättare sagt det biologiska systemets kon-
struktion som ska styra layout och i viss mån struktur hos informationen. 

Exempelvis kan viss layout ha lägre ”obsvärde” och är därmed vara svårare för det mänskliga 
systemet att tolka. Detta kan leda till att information med felaktig layout inte observeras och att 
exempelvis ett visst arbetsmoment utförs på ett felaktigt sätt med personskada som följd. 

Om informationen finns på papper kan en okontrollerad sidbrytning leda till att viktig information 
missas. 

Hur informationsenheterna läggs upp för ex v skärmpresentation är viktigt med avseende på att 
vår minneskapacitet är begränsad, enligt Horn (1976-1991). Det finns gränser för hur mycket 
information en människa kan hantera samtidigt. Framför allt är korttidsminnet (närminnet) be-
gränsat. Detta gäller både hur mycket information som ryms och hur länge vi kan komma ihåg 
den. Dessutom är detta minne störningskänsligt. Därför är det viktigt att all information som 
behövs samtidigt finns i en och samma skärmbild och upplevs som uniformt. 

Faktorer som påverkar ögats uppfattningsförmåga på bildskärmen är: 

 synskärpa 

 färger, kombinationer av färger, antal färger 

 kontrast: förhållandet mellan bakgrund och objekt 

 kantskärpa: skiljelinjer mellan objekt och bakgrund 

 form, storlek, rörelse i bilden 

 ljusförhållanden: flimmer, belysning och dagsljus. 

En bild säger mer än 1000 ord lyder ett ordspråk, är då inte informationsbäraren av betydelse? 

Attention 

Färger kan förstärka och framhäva information. Ögat dras till starka färger och stora kontraster. 
Många markeringsfärger och häftiga färgkombinationer ger ett rörigt intryck och försämrar där-
med förmågan att uppfatta informationen. Eftersom färger uppfattas olika eller kanske inte alls 
kan man dessutom inte räkna med att enbart färg i sig räcker för att förmedla viss betydelse. 

Färgerna rött, gult, grönt och blått är lättast att minnas och bra att använda när man vill förstär-
ka information. 

 Om brukaren behöver skriva ut färgburen informationen kan den gå förlorad. 

Inom försvaret finns regelverk för hur man upplyser mottagaren av information om att det råder 
vissa omständigheter i samband med brukandet av informationen. 

Följande kan man läsa om Varningar.  

”En varning ska direkt fästa läsarens uppmärksamhet på de risker som kan finnas vid hantering 
av material, processer, metoder, procedurer samt på gränser eller restriktioner som måste föl-
jas exakt. Detta för att personskador ska undvikas vid arbetet.” 

VARNING ska placeras omedelbart före det arbetsmoment som innebär risk för personskada. 



Rubrik: EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS  
Författare: Anders Gustafsson, Peter Wulff 

© Författarna, mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författarna.      

  Sidan 46 av 85 

 

När VARNING och OBS kombineras ska alltid varningen komma först. 

En varning får inte placeras sist på en sida och heller inte delas på flera sidor.” 

För att följa detta regelverk måste layout och presentationsordning kunna styras. Detta är frå-
gor som måste hanteras om informationen ska återanvändas. I vissa system måste dessutom 
en varning kvitteras av brukaren och då måste ju även interaktiviteten kunna hanteras. 

Tydlighet 

En stark blå eller grön färg på vit bakgrund är lättare att avläsa än en motsvarande ljus färg mot 
en vit bakgrund. Hur färger uppfattas beror på kontrastförhållandet mellan dem. En och samma 
färg uppfattar vi olika beroende på bakgrundens färg. 

Svart tecken på ljus bakgrund är därför bäst ur kontrastsynpunkt på bildskärmar. Det är lättast 
för ögat att avläsa och mest vilsamt. 

Det finns mer eller mindre lämpliga färg kombinationer. Rött och grönt är inte en bra färgkom-
bination. Den är svår att avläsa. 

OBS! Ungefär tio procent av alla män har nedsatt färgseende och därför särskilt svårt att skilja 
mellan rött och grönt. 

Även val av typsnitt är viktigt för verkningsgraden. Med typsnitt menas bokstävernas utform-
ning. Olika typsnitt är bra på olika saker.  Ex v Times New Roman – är bra för tryck, utskrift och 
större format men passar inte bra/är svårlästa på skärm. 

På bildskärmar och displayer är linjära stilar (som Verdana) mest lättlästa eftersom flaggor och 
fötter (seriferna) hos Times New Roman tenderar att försvinner vid liten storlek på texten. Det 
är en viktig aspekt när man väljer typsnitt så att läsaren inte blandar ihop bokstäver och siffror, 
såsom 1 och I, C och G eller å, ä och ö. 

Uniformitet 

Om man öppnar en informationsprodukt från ex v Volvo så förväntar man sig att varje sida föl-
jer Volvos layout, även om inte alla komponenter till maskinen tillverkas av Volvo. 

Information med bristande uniformitet ses av många som information av lägre värde och riske-
rar att negligeras.  

I dagens försörjningskedjor kan detta vara ett problem eftersom det är väldigt få produkter som 
tillverkas till 100 % av en och samma tillverkare. I större projekt eller vid serietillverkning i större 
serier så kan det vara motiverat att satsa de resurser som det krävs för att skapa ett uniformt 
utseende på sin information. 

I vissa fall nöjer sig en leverantör med att samla ihop den informationen som underleverantö-
rerna skickar med sina komponenter i ex v en pärm. Ofta består underleverantörernas informa-
tion av tjocka produktkataloger som beskriver underleverantörens alla produkter utan koppling 
till just det den aktuella konfigurationen som levererats. 

Det är nu som uniformitetsproblemet uppstår. Användaren av denna produkt möts av olika sy-
stem och filosofier från alla underleverantörer kring hur informationen bäst presenteras och 
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användaren får ägna mycket tid åt att leta och försöka förstå vilka komponenter som ingår i just 
den produkt som han försöker använda. 

Varför gör man såhär som leverantör? Ett grundkrav för att genomföra projektet till en rimlig 
kostnad var att återanvända information från underleverantörer utan att skapa fastställt regel-
verk och då får kunden själv söka efter information i den informationsprodukt som leverantörer 
levererar. 

 Detta kan få förödande konsekvenser men ur Mattsons (2002) perspektiv skulle informationen 
ha samma kvalitet. 

Bearbetningsbarhet 

Andra aspekter kan vara att viss layout är omöjlig att bearbeta maskinellt så som OCR-
tolkning. Detta kan försvåra informationsutbytet mellan aktörer i en försörjningskedja. Har den-
na information då någon kvalitet? 
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Tid och plats 
Casebeskrivning 

Under 2002 arbetade Peter som projektledare för forskningsprojektet ”Mobilen i demokratins 
tjänst”. Projektet syftade till att förbättra vardagsdemokratin på en gymnasieskola genom att 
öka delaktigheten i beslutsprocessen. Till sin hjälp hade projektet möjlighet att implementera en 
innovativ mobil tjänst. 

Detta är ett intressant projekt ur många aspekter men ur ett Informationslogistiskt perspektiv 
var främst tanken kring att leverera information till rätt plats intressant.  

Empiriska erfarenheter 

Arbetet med att definiera tjänster inleddes i en förstudie, i vilken två studier och tre workshop 
anordnades. En studie berörde hur ungdomar använde mobiltelefonen och hur mycket pengar 
de spenderade på mobiltelefonen. Den andra studien berördes politiska representanter och hur 
de använde mobil teknik i sitt politiska arbete.  

Som testplattform för en prototyp valdes sedermera ”Den lokala styrelsen med elevmajoritet, 
Katedralskolan i Växjö”. Denna styrelse består av 13 representanter där sju av dem är utsedda 
av eleverna på skolan, elevrepresentanter, och resterande sex representerar personal och för-
valtning.  

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ge eleverna större påverkan på sitt dagliga arbete och 
deras miljö. 

 I detta arbete är kommunikationen med övriga elever och personal mycket viktigt. Varje aktua-
liserad fråga och ämne diskuteras väl inom styrelsen och deras utskott samt till viss del i de 
valda representanternas kontaktnät (nära kompisar och till viss del klasskamrater). Denna 
grupp har också stor möjlighet att själv ta upp frågeställningar och synpunkter till styrelsen. I 
kommunikationen med övriga personal och elever saknas dock en effektiv kommunikation och 
styrelsen ser det som synnerligen viktigt att finna en smidig kommunikationskanal för såväl 
opinionsundersökning som opinionsbildning. 

Prototypen är byggd för att erbjuda tre övergripande medlemstjänster;  

 Samråd 

 Namninsamling 

 Poster 

Tjänsterna innebär att ett meddelande skapas som ett samråd, namnlista eller en poster för 
utskick via 

Mobil kommunikation för att skapa opinion, undersöka mandat samt främja deltagandet i de-
mokratiska beslutsprocesser.  

Systemet kommer att arbeta efter två huvudspår, dels representantens behov att undersöka sitt 
mandat i medlemsgruppen och dels de enskilda medlemmarnas behov att påkalla styrelsen 
och övriga medlemmars uppmärksamhet på en fråga, skapa opinion. 
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Ur ett Informationslogistiskt perspektiv var följande målsättning viktig: 

Systemet ska också präglas av att informationen ska hitta användaren och inte som normalt att 
användaren söker och hittar informationen, d v s den plats där informationsbehovet uppstår är 
av stor betydelse.  

En positionering består i prototypen av en tidpunkt och en plats.  Det innebär att vi når alla som 
varit (eller kommer att vara) vid en viss position vid en viss tidpunkt. Positioneringen i [demos] 
systemet bygger på så kallad schemabaserad positionering, 

Gränssnittet för urval via webbgränssnitt ska innehålla fyra parametrar som hämtas från sche-
madatabasen: 

 Program 

 Årskurs 

 Klassbetecknings bokstav 

 Ämne 

 Ledtext 

 Urvalsbeskrivning 

Detta medger leverans till de mottagare som i första hand berörs av en fråga. Ex v en fråga 
som rör gymnastiksalen kan skickas ut till dem som har gymnastik (enligt schemat) och på det-
ta sätt ges kommunikationen en extra dimension. 

En annan viktig aspekt är kostnaderna: 

En tillfrågad som svarar på ett SMS-meddelande belastas med en kostnad. Fokusgruppen har 
entydigt påpekat att ett deltagande i en enkätundersökning inte får kosta något. Här av måste 
systemet finna en metod att låta tillfrågade aktörer svara utan egen kostnad, d v s hantera pre-
paid response. 
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Resultat hämtat från  
litteraturen 

Egenskaperna beskrivna utifrån litteratur  

Användningen av standarder 
Tannenbaum (2002) menar att allt vi vill veta om ett visst informationsobjekt skall finnas beskri-
vet i metadata, som exempelvis vilken standard som används. 

Som grundinställning kring vad som ska anges som metadata hänvisar Tannenbaum till sina 5 
frågor, Vad?, Vem?, Var?, När? och Hur?  

Vidare menar Tannenbaum att man även bör tänka på vilka tilldragelser som skall speglas, 
som identifiering, lokalisering etc. när man skapar sina metadata. 

Det finns i dag ingen extern oberoende komplett standard för hur metadata skall beskrivas. Det 
finns en del leverantörsspecifika standarder ofta skapade för att lösa ett specifikt problem. 

För att kunna hantera ett ohindrat utbyte mellan olika system krävs det en gemensam stan-
dard. 

Svenska Retursystems skriver om sitt RFID-projekt (2005). 
”IT standardisering handlar inte bara om standarder av IT-system, maskinvara eller programva-
ra.  För att t.ex. skapa spårbarhetslösningar inom logistik måste det gå att identifiera produkter, 
platser och leveranser, knyta samman dessa uppgifter, sätta samman informationen i ett tids-
perspektiv och hitta lösningar där dessa identiteter med valda attribut kan göras tillgängliga för 
användare. IT systemet är naturligtvis viktigt men innan det går att skapa kostnadseffektiva 
lösningar behöver det finnas en standard för dessa identiteter utöver IT-standarder. En sam-
manställning över denna typ av standarder behöver göras för att IT standardiseringen i sin hel-
het ska kunna effektiviseras.” 

Vidare kan vi läsa att ”Viktigt att standarder är globala”  

Radio Frequency Identification, RFID, är en sedan länge beprövad teknik för identifiering och 
spårning av flöden. En RFID-tagg, som består av ett mikrochip och en antenn, kommunicerar 
via radiovågor med läsutrustning som är kopplad till IT-system där taggens information kan 
tolkas och användas. 
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Tyst vs explicit kunskap 
Vad är kunskap frågar sig Newell et al (2002) och refererar till Nonaka (1994) Som gör följande 
distinktioner beträffande skillnader mellan kunskap och information. Som understryker att det är 
den semantiska aspekten av information som skapar kunskap, det är sättet som informationen 
överförs och meningen av det som individen sluter sig till från som skapar informationen. Vad 
en individ sluter sig till från informationen är relaterat till deras kognitiva kapacitet och tolk-
ningsschema. Det är därför rimligt att anta att olika människor kanske sluter sig till olika saker 
från samma information och att kunskap är urskiljbart och att information är tungt beroende av 
sammanhanget och vice versa. 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) så utvecklar yrkesmän en fingertoppskänsla som är svår 
att beskriva ofta är det en kombination av känsla och förmåga att kombinera många olika saker 
till en korrekt slutsats. Kombinationen av detta går oftast inte att beskriva explicit, man lär lika 
mycket från direkt erfarenhet genom försök och misstag. Man känner med hela kroppen och 
inte bara med huvudet. 

Om vi enligt Newell et al (2002) ser det från ett strukturellt perspektiv återstår då grovt sett två 
alternativ explicit kunskap som är dokumenterbar och tyst kunskap som finns inom individen 
men är extremt svår att eller omöjlig att dokumentera på ett adekvat sätt. Som exempelvis att 
lära sig att cykla till en viss del kan man dokumentera det men inte alla delar som exempelvis 
hur man lär sig att hålla balansen. I de flesta teorier betraktas kunskapen som statisk enligt 
författarna. Men man refererar även till Spender (1996) som menar att kunskap är dynamisk 
och processuell vilket nedanstående exempel skulle kunna vara ett bevis för. 

Per Flensburg (1986) tar upp exemplet med hur man skall definiera vad ett bord är. Det är i 
praktiken omöjligt att genom skrivna regler definiera och bestämma vad ett bord är ändå vet vi 
vad som är ett bord när vi ser det beroende på den kunskap vi kontinuerligt får från vår omgiv-
ning. Om vi däremot saknar den kunskapen blir det besvärligt att i några få enkla termer be-
skriva för den som inte vet vad det är. Kunskapen överförs tyst under ett längre perspektiv där 
vi tillsammans successivt bygger upp och förfinar en gemensam förståelse för vad ett bord är. 
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Tabell 5 Jämförelse av det strukturella och processuella perspektivet (Newell et al, 2002). 

Structural perspective 

 

Knowledge is a discrete cognitive entity that 
people and organisations possess 

Knowledge is objective and static                    
. 

Knowledge exists at the individual and collec-
tive level 

Different types of knowledge dominate in par-
ticular types of organisation 

Knowledge is created via specific social proc-
esses 

Processual perspective 

 

Knowledge is rooted in practice, action and 
social relationships 

Knowledge is dynamic – the process of know-
ing is as important as knowledge 

Knowledge exists through the interplay be-
tween the individual and the collective level 

Organisations will be characterized by differ-
ent types of knowledge and practices of 
knowing 

Knowing occurs via social processes 

 

Enligt Newell et al (2002) skapar en strategi enbart byggd på att använda kunskapssystem sina 
egna problem genom avbyråkratisering decentralisering, avpersonaliserar, informerar och upp-
daterar medarbetare, samtidigt som det öppnar för övervakning och kontroll. Platta strukturer 
och team arbete förbättrar saksamarbete men underminerar förvärv och kvarhållande av djupa-
re kunskap. I kunskapsintensiva företag är det viktigt att kunskap läggs till kunskap för att ska-
pa ny kunskap. Kunskapsexperter kräver och förväntar sig självständighet. Ofta överstiger de-
ras kunskap ledningens. Ledningens uppgift blir då mer att skapa förutsättningar för kunskaps-
arbetet. Strukturella hinder, informella rutiner och verktyg kan bli hinder om de inte dokumente-
ras. Å andra sidan kan för stor formalisering leda till minskad utveckling. 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) handlar inlärning och omvandling lika mycket om företagets 
och individens ideal och idéer som skapas genom kontinuerligt och frekvent umgänge mellan 
medlemmarna. Newell et al (2002) menar att det bästa är att odla en företagskultur som de 
anställda kan identifiera sig med och belöna dem i enlighet med företagskulturens värderingar. 
Användandet av kunskapssystem misslyckas ofta om det inte finns en kultur och ett belönings-
system som stödjer kunskapsdelning. 

Det finns två strategier, kodifiering och överföring person till person. Där person till person fun-
gerar bäst när det finns starka band mellan personerna och kodifierad när det är svaga band 
mellan personerna (Newell et al (2002). 

Communities of practice är grupper av folk som delar ett ansvar eller passion för något som de 
gör och lär sig att göra bättre genom att interagera regelbundet (Wenger 2001)  

Utveckling av ny kunskap sker oftast i communities utmärkande för dessa är att de inte har 
några chefer eller tidplaner utan är endast lojala mot sig själva och vad man kan bidra med till 
varandra. Det bygger på sociala grupperingar som har förmågan att omsätta teori i praktik. 
Communities bygger på historiebeskrivning och socialisering som gör det intressant och bygger 
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mer på att man delar kunskap än att man kodifierar den. Det är viktigt att individer får tid att 
dela erfarenheter (Newell et al 2002). 

Enligt Newell et al (2002) så fungerar inte en kultur som enbart bygger på kodifierad kunskap 
lika lite fungerar en miljö som enbart bygger på tyst överföring. Det är växelverkan mellan dem 
som skapar en bra dynamik. Genom att ge utrymme för individerna att dela och utveckla kun-
skap och belöna kodifiering som ger störst utdelning. 

Nonaka och Takeuchi (1995) säger att inlärning och omvandling till kunskap handlar lika myck-
et om företagets/individens ideal och idéer som skapas genom kontinuerligt och frekvent um-
gänge mellan medlemmar. 

Enligt Etienne Wenger (2001) väljer vi ofta tekniska verktyg utifrån features istället för att utgå 
från medlemmarnas behov och analysera vad som är viktigt för deras interaktivitet. Verktyg bör 
väljas med utgångspunkt från denna analys om vad som upplevs som viktigast och komplette-
ras med andra funktioner.  

Begreppsapparat 
Enligt Bonniers Svenska ordbok (1990) så definierar man ordet begrepp enligt följande: före-
ställning, uppfattning, genom definition bestämd föreställning. Inom datavärlden benämns 
samma sak som ontologi enligt Ilebrand (2005) så definieras ontologier enligt följande: Ett fler-
tal definitioner på vad en ontologi egentligen är har dykt upp under de senaste tio åren, men 
den mest accepterade versionen är: ”En ontologi är en formell, explicit specifikation av en de-
lad konceptualisering”. Med konceptualisering menas att det handlar om en abstrakt modell av 
någon del av världen. Med explicit menas att koncepten som ingår i ontologin och dess bero-
enden är explicit definierade. Med formell menar Gruber(1993) att den ska vara maskinläsbar. 
Att en ontologi i någon mening ska vara delad bygger på att den ska ligga som bas för en 
gemensam förståelse av en viss domän och därför måste beskrivningen av den domänen - 
ontologin - vara överenskommen av de inblandade parterna och på så sätt delas mellan dessa. 
Oavsett om det handlar om allmän förståelse av ett explicit område eller om datorers förståelse 
så behöver vi ha en samsyn på såväl övergripande nivå som detaljnivå (semantik).  

Systemering är ett område som ofta ställer saker på sin spets eftersom maskiner saknar 
mänsklig förmåga att släta över och förstå antydningar. Vilket ofta leder till problem där bestäl-
larna inte kan uttrycka sig tillräckligt precist vs systemerarna enligt Höglund och Borg (2000). 
Som refererar till Håkan Enquists (1999) uppsats som gick ut på att ta reda på frekvensen av 
kommunikationsproblem samt vad de brukar leda till. Enquist tar upp att svårbegripligheten i 
systemutvecklingsprocessen delvis ”skylls” på involverandet av ett stort antal aktörer med olika 
”språk”, erfarenheter, ambition, kunskap och intressen. Personliga skillnader leder till avvikelser 
i hur dessa aktörer uppfattar de riktigt väsentliga sakerna i systemutvecklingsarbetet. Enquist 
tror vidare att den redan ansträngda tidsplanen gör att aktörerna inte hinner ’lära sig’ en 
gemensam referensram som båda förstår. Enquist refererar till en studie som visar att 56 % av 
felen i de undersökta installerade systemen berodde på dålig kommunikation mellan användare 
och analytiker, samt att dessa feltyper var de mest kostsamma att rätta till (upp till 82 % av till-
gänglig personaltid). Vidare skriver han att designers och programmerare kan missförstå var-
andra eftersom de ofta har inkorrekt, förvillande eller ej komplett information om varandras ar-
betsrutiner. 
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För att förstå vad som ligger bakom behöver man titta på mänsklig kommunikation refererar 
Höglund och Borg (2000) till Dimbleby och Burton (1999) framhåller följande faktorer. Männi-
skor kommunicerar på fler olika sätt beroende på vår roll, kunskap, föreställningar, attityder, 
antaganden, värderingar och erfarenhet samma faktorer påverkar hur vi ger respektive mottar 
budskapet. Att någon kommunicerar säger egentligen inget om budskapet. Det beror på syftet, 
vad vill vi för medla, hur väl känner mottagaren oss, vilka avsikter har vi. Vilka semantiska reg-
ler har vi gemensamt påverkar hur vi kodar budskapet. Vår kommunikationsförmåga är dyna-
misk och förändras. Vi associerar till vad tecken betyder och kan lära om deras betydelse så 
det lönar sig väl att tillsammans definiera vad olika saker betyder inom ett givet område så att 
vi får en gemensam förståelse av olika begrepp.  

Cronholm och Goldkuhl (2002) refererar till Vonk (1994) och Ågerfalk (1999) som hävdar att 
det finns ett kommunikations gap mellan professionella ex v systemutvecklare och slutanvän-
darna vilket ska bero på att de två grupperna använder olika (fack)språk. Vonk (1990) föreslår 
att detta löses genom prototyping, där de olika grupperna kan verifiera att de menar samma 
sak trots att de använder olika termer och begrepp. En prototyp behöver ju inte vara en artefakt 
utan man kan ex v bygga virtuella processer och testa hur ett förslag påverkar.  På detta sätt 
skapas ju en verklig kommunikation där alla inblandade i arbetet kan medverka. Detta resulte-
rar i större acceptans för förslagets konsekvenser samt skapar en gemensam begreppsappa-
rat. Höglund och Borg (2000) bekräftar att detta fungerar bra. 

Semantik och syntax 
Enligt Svenska Akademiens ordbok, så betyder semantik läran om de språkliga uttrycksmed-
lens. Tecknens (särskilt ordens, uttryckens, böjnings och ordbildningselementens samt de 
syntaktiska konstruktionernas) tankeinnehåll, betydelse och funktion. I mer allmän form betyder 
det symbollära, teckenlära. 

Enligt Henriksson och Seppi (2006) som citerar Linell (1978). Linell anser att mänsklig kommu-
nikation är unik. Det finns ingen annan art som kan uppvisa en så komplicerad kommunikation 
som människan. Vår förmåga till kommunikation beror på att vi dels har ett levande ordförråd 
och även att vi har en uppsättning regler som gör det möjligt att kombinera orden till menings-
fulla yttranden. Vidare citerar man Josephson (1982). Enligt Josephson använder olika indivi-
der språk på olika sätt beroende på ålder, kön, utbildning och en rad andra faktorer. Varje per-
sons tolkning och förståelse av ord är i viss mån unik, och därför varierar också ordens bety-
delse från situation till situation. 

På en intuitiv nivå är det självklart att ett ord kan ha flera betydelser enligt Andersson (2004). 
Som citerar Kilgariff (1997) Inom språkteknologin har tvetydiga ord ställt till problem vid applika-
tioner inom framförallt maskinöversättning. Enligt Åsberg (2006) är generella problem vid an-
vändning av naturligt språk, är att systemet kan ha svårigheter bland annat att identifiera och 
korrigera grammatiska fel, identifiera inverterad betydelse och modala verb (Meadow, 1992). 
Kontextberoende uttryck, ord eller fraser som ändrar betydelse beroende på sammanhang är 
mycket svåra för datorer att hantera. Även homografer, ord som stavas likadant men har helt 
olika innebörd, är ett stort problem i allt skrivet material och därmed även i informationssökning 
(Ibid). 
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Eftersom ett system inte på samma sätt som en människa kan avgöra vad som är ordgräns, 
krävs att allt specificeras i tydliga regler. Inom datavetenskapen talar man om ontologi för att 
uttrycka sånt som kan talas om i ett system eller i en kontext (sammanhang)(Smulik och 
Skogsmark, 2005). En ontologi utgör en vokabulär av termer som används inom en specifik 
domän. Ontologier utgör en metod för att klassificera begrepp, och tilldela dessa namn och 
etiketter (label) och definiera egenskaper (properties) och relationer dessa emellan. De flesta 
ontologier innehåller någon typ av taxonomi. En taxonomi är enligt Noy och Hafner (1997) en, 
oftast hierarkisk, trädstruktur där det för varje klass av objekt finns ett antal kriterier som måste 
uppfyllas. I trädstrukturen relateras objekt med underkategorier och superkategorier. Varje ob-
jekt kan ha länkar till flera superkategorier (Smulik och Skogsmark,2005). 

Arbetsgången att utveckla en ontologi, kan utgå från följande moment enligt Smulik och 
Skogsmark (2005): 

1. Definiera klasser i ontologin, 

2. arrangera klasserna i en hierarki (taxonomi) med relationer som subklass-superklass. 

3. Definiera placeringar (slots) och beskriv tillåtna värden för dessa. 

4. Fylla i värden i placeringarna för instanserna. 

Själva processen av att konstruera en ontologi kan delas in i steg, dessa är hämtade från 

Ontology Development 101: 

1. Bestäm domänen och ontologins omfattning. 

2. Vilken domän är det ontologin kommer täcka? 

3. För vilket bruk kommer ontologin att användas? 

4. För vilka typer av frågor kommer informationen i ontologin kunna svara på? 

5. Vem kommer att använda och underhålla ontologin? 

Ontologier byggs upp för en specifik användarmiljö och databas. Svagheten är oftast deras 
förmåga att kommunicera med andra system. En intressant utveckling som skulle kunna öka 
effektiviteten avsevärt står den semantiska webben för. Syftet är att utöka maskinläsbarheten, 
öka intelligensen och använda distribuerade databaser (webben). Denna utveckling är dok 
komplex och tar lång tid.  

Nedanstående är hämtat från Smulik och Skogsmarks, (2005) beskrivning som samtidigt som 
den påvisar komplexiteten beskriver kopplingarna mellan de olika delar som sammantaget bil-
dar Semantik på en nivå som blir jämförbar med mänsklig semantik. För uppbyggnad av den 
semantiska webben finns förhoppning på att standardspråk ska utvecklas för att definiera onto-
logier och det finns även en önskan att de ska vara väl anpassade till logik för att kunna an-
vändas. De ska vara tillgängliga på webben så att ontologierna kan delas med och använd-
ningen av dem blir utbredd. Det finns även krav på att kunna kombinera delar av olika ontologi-
er. Klassificering ska finnas för alla möjliga koncept och resurser oavsett om de finns tillgängli-
ga via webben eller inte. 

Semantisk webbteknologi är komplex. Tekniken bygger på olika delar och bygger på varandra. 
W3C’s layer tower. 



Rubrik: EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS  
Författare: Anders Gustafsson, Peter Wulff 

© Författarna, mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författarna.      

  Sidan 56 av 85 

 

Utvecklingen av semantisk webb fortgår i steg, där varje utvecklingssteg representerar ett lager 
som bygger på föregående. Olika lager representerar de olika delar av teknik som Semantisk 
webb bygger på enligt W3C och Tim Berners-Lee. Den illustrerar huvuddelarna av semantiska 
webbens design och vision. En av förutsättningarna för att bygga tekniken lager för lager, är att 
dessa två principer följs: 

Kompatibilitet med lagren under. (Downward compatibility) Teknik användning inom ett lager 
bör kunna tolka och använda information som ingår i de lägre lagren. Till exempel mjukvaru-
agenter som gjort aktiva inom OWL semantik, kan utnyttja information som existerar i RDF och 
RDF schema. 

Delvis förståelse för innehåll i övre lager. (Upward compatibility) Till exempel en mjukvaruagent 
som är tillämpad i RDF och RDFS lagrens semantik, kan delvis tolka kunskapsinnehåll som är 
tillämpat i OWL, med undantag för de element som inte ingår i RDF och RDFS. 

XML och RDS finns beskrivet under rubriken metadata. 

OWL Web Ontology Language är ett avancerat Ontologispråk som bygger på en W3C rekom-
mendation och är designat för att kunna föra resonemang kring dokumentsinnehåll. 
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Följande bild representerar en förenkling av W3C’s illustration av lager med förklaringar 

 

 

 

Figur 10 W3C’s Layer tower 

Inom skapandet av den semantiska webben har man kommit till nivån med ontologier beträf-
fande agenter så kan dessa mer ses som att de är på försöksstadiet och ännu inte färdigut-
vecklade. Enligt Smulik och Skogsmark, (2005) borde Semantisk webb vara fullt utvecklad om 
tio år det går dock att göra vinster genom att utnyttja och bygga på det som redan idag finns 
utvecklat och beskrivet som rekommendationer. Semantisk webb skulle onekligen mycket 
starkt bidra till en ökad informations effektivitet. 

Metadata 
Enligt artikeln structuring information with mental model av Ishantha Lokuge et al(1996) så kan 
vi tillgodogöra oss mer information om den är (väl) strukturerad med avseende på strukturen i 
allmänhet och för målgruppen i synnerhet ett sätt att skapa denna ordning är att använda me-
tadata. Bosson (2001) ger en bra och överskådlig bild av vad metadata är. Metadata beskrivs 
som data om data eller om man så vill hur man sätter etiketter som beskriver innehållet i ett 
dokument. Metadata beskriver och strukturerar data i ett dokument (objekt) till det finns det ofta 
ett dokumentstyrningssystem (informationssystem) som beskriver dess roll kopplat till en pro-
cess eller omgivning. En bok kan beskrivas som ett dokument och ett (kort) register som be-
skriver samtliga böcker på ett bibliotek kan ses som ett informationssystem. Exempel på de 
data vi vill beskriva i registret är när och av vem det skapades syfte, innehåll, begränsningar, 
tidsaktualitet etc. 

Utökar vi vårt resonemang till att omfatta elektroniska medier såsom databaser, Internet mm. 
Så utökas antalet olika typer av objekt och antalet objekt mycket kraftigt. Enligt Stig Berild 
(2003) så kan alstren vara såväl dokument, böcker, ljudinspelningar, bilder filmer etc.  Dessa 
såkallade resurser som alla var för sig kan ställa olika krav på hantering såväl som beskriv-
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ningssätt och accessbarhet. Liksom att vi nu inte är begränsade till en fysisk plats och att en 
resurs kan skapas genom att sätta samman delar från olika resurser ökar behoven av ett mer 
omfattande metadata som kan beskriva ursprung, access metod (program) spårbarhet genom 
en unik adress till resursen etc.  

Metadata brukar i allmänhet beskrivas utifrån fem frågor, Vad?, Vem?, Var?, När? och Hur? 
(Tannenbaum 2002). 

Vad för data har vi?  

Data skall vara strukturerat/ organiserat i någon form och data skall vara inkapslat. Ett idealiskt 
svar vore En organisations data katalogiserat och organiserat efter huvudområden och aktuellt 
innehåll. 

Vem är det avsett för? 

Eller vad betyder det?  

Vem är slutanvändaren och hur uppfattar han budskapet?  

Vem bygger man informationen för och hur mottar man den? Enligt Pirsig (1999) beror tolk-
ningen av information på vilken bakgrund man har. Ju mer homogen grupp desto enhetligare 
blir uppfattningen blir den samma. Ju mer skiftande bakgrund desto större tolkningsavvikelser 
får man. Eftersom tolkningarna kommer att avvika. I Tannenbaums (2002) tolkning så skulle en 
ideal organisation ha ett eget datalexikon för alla ord och begrepp som används inom organisa-
tionen. Verkligheten är snarare att många databaser uppstår spontant var och en med sin uni-
ka tolkning av data utan någon extern samordning. 

Var är det? Svaret blir vad är det vi letar efter, vem äger det och hur tillgängligt är det? Det är 
ofta omöjligt att hitta allt data inom ett företag eller område beroende på var och hur det är lag-
rat. Samt beroende på vem/vilka som tillfrågas, vilka typ av data det är etc. 

När eller hur kom det dit? I de flesta fall vet vi inte hur det ursprungligen kom dit. Det kan ofta 
förekomma flera varianter som blivit bearbetade både en och flera gånger innan det hamnat 
där det hamnat. Vid en analys kan man inte avgöra vilket som är det mest korrekta datat eller 
om det är bearbetat för ett speciellt syfte om man inte känner till ursprunget. 

Hur kommer jag åt det eller hur hämtar jag det? Historiskt är det viktigt att kunna dokumentera 
hur hittar jag datat? Och vad krävs för att kunna hämta det igen. I dagens system är sökvägar-
na ofta gömda liksom de regler och processer som styr åtkomst exempelvis vilka programva-
ror. Sammantaget gör det att man i många fall inte kan eller vet hur man accessar datat. 

För att kunna realisera metadata krävs det en överenskommelse mellan medlemmar i en an-
vändargrupp samt ett språk som kan beskriva källorna, innehållet och process tillhörighet. Det 
mest kända forumet är Dublin Core skapat för biblioteksvärdens behov men också flitigt använt 
för Internet, sökmotorer och en mängd andra användningar.  Man har således skapat ett antal 
regler för hur olika objekt skall beskrivas så att de kan jämföras.  

Dublin Core http://www.dublincore.org är uppbyggt på en gemensam överenskommelse man 
använder olika semantiskt standardiserade element exempelvis ”författare” samt en beskriv-
ning som innehåller information i det här fallet innehåller namnet på författaren. Tillsammans 
bildar de ett element-set. Alla element kan sen inordnas i scheman som oftast är hierarkiska 
och anpassade för olika användargrupper. För att kunna utläsa metadata om olika resurser 
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används XML som beskrivningsspråk. En unik adress (URI) för varje resurs gör det spårbart 
och sökbart. 

Det finns en mängd olika språk som går att använda för att beskriva metadata med. Erik Duval 
et al (2002) har beskrivit de olika språk som används mest i dag enligt följande: 

HTML är enkelt att använda och kräver inga extra resurser men är tyvärr mycket begränsat i 
vad  som går att göra. 

XML. Är ett mer kompetent och flexibelt språk som om på ett bra sätt kan beskriva och tolka 
strukturerat data i namnfälten. XML kräver dock extra resurser i form av en databas och att all 
dokumentation struktureras. 

RDF är ett komplement som läggs som ett extra lager ovanpå XML det främsta syftet är att 
underlätta utbyte av vokabulära termer mellan namnfälten. RDF utgör ett ramverk som tillåter 
flera metadata modeller till samma objekt. Grunden till RDF följer uppbyggnaden av en enkel 
mening uttryckt på naturligt språk, med subjekt – verb (predikat) -objekt uppbyggnad. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi kan absorbera mer information om den är strukture-
rad. Informationen skall vara strukturerad för målgruppen. Metadata visualiserar informationen. 
Ord som fungerar bra fungerar som metaforer/ hypertext och stimulerar om det är bra struktu-
rerat. Enligt Lokuge et al (1996), structuring with mental model och ger då stora fördelar som 
ökad förståelse och snabbare sökning. Det som talar emot enligt rapporten metacrap av Cory 
Doctorow (2001) att människan är i grunden lat, ljuger och är ibland oförstående och manipula-
tiv om det gynnar egna intressen. Uppdraget är inte genomförbart, schematiska beskrivningar 
kan betyda flera olika saker. Saker kan beskrivas på flera olika sätt. Det betyder dock inte att vi 
inte använder metadata. Rätt utformat ger det många fördelar. Vi behöver dock vara noggran-
na med hur vi utformar metadata och för vem för att det skall ge önskad effekt. 

Analys utkast kan flyttas till slutsatser senare liksom ovanstående avrundning 

Metadata erbjuder ett mycket strukturerat sätt att organisera och spåra all dokumentation enligt 
givna regler. De största fördelarna är att man får en bra överblick över stora informationsmäng-
der. Genom väldefinierade regler så undviker man mycket problem genom icke spårbara källor 
och undviker mycket tolkningsfel. Det sätter dock stora krav på användarna men när man 
kommit över tröskeln så ger det stora fördelar Det är dock kostbart att bygga upp och tillämpa 
Den största svårigheten ligger mest i vad som är metadata, gränserna är ofta flytande. 

Det kan vara svårt att skapa bra och genomtänkta strukturer. Elementen man väljer att använ-
da som metadata ska fungera i den tillämpning där man avser att dokumentet har sin roll och 
funktion. Ofta vill man systemera för så stor återanvändning som möjligt. Man skall dock ha i 
åtanke att för vidlyftigt metadata lätt kan misstolkas och bli intetsägande och leda till misstolk-
ningar både avsiktligt och oavsiktligt enligt Cory Doctorow (2001).   
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Verifierad (kvalitetsgranskad) 
Enligt Bonniers Svenska Ordbok (1990) betyder verifiera styrka/bekräfta sanningen av ett på-
stående, kontrollera riktigheten av ett påstående. 

Mattson (2002) menar att de efterfrågesvängningar som naturligt förekommer på marknaden 
förstärks i försörjningskedjorna. Förstärkningen blir större ju längre uppströms det enskilda fö-
retaget befinner sig.  I försörjningskedjor uppstår tidsfördröjningar vid informationsöverföringar 
Informationen tenderar också att bli förvanskad på sin väg genom kedjorna.  Ur ett informa-
tionslogistiskt perspektiv bekräftar det behovet av att i ett så tidigt skede som möjligt verifiera 
riktigheten och syftet som informationen är framtagen för samt vilka begränsningar det har. 

Ilebrand (2005) som refererar till Gruber säger att en ontologi i någon mening ska vara delad 
bygger på att den ska ligga som bas för en gemensam förståelse av en viss domän och därför 
måste beskrivningen av den domänen - ontologin - vara överenskommen av de inblandade 
parterna och på så sätt delas mellan dessa. Oavsett om det handlar om allmän förståelse av 
ett explicit område eller om datorers förståelse så behöver vi ha en samsyn på såväl över-
gripande nivå som på detaljnivå (semantik).  

Även Tannenbaum (2002) påpekar i sina fem grundläggande punkter behovet av att kunna 
verifiera: Vem, vad är det avsett för, var finns det hur tillgängligt är det. Ett data kan vara bear-
betat och förändrat flera gånger så att det fått olika betydelse  i de olika varianterna. Hon påstår 
att för att kunna realisera metadata krävs det en överenskommelse mellan medlemmar i en 
användargrupp samt ett språk som kan beskriva källorna, innehållet och process tillhörighet. 

Gemensamt för samtliga är att de menar att man måste kunna spåra källorna för att kunna för-
stå syftet och vika begränsningar som finns. Det ger oss en möjlighet att verifiera att vi menar 
samma sak. 

En utgångspunkt (Heinström, 2002) är att problemet inte är att hitta information utan problemet 
är att kunna bedöma vilken information som är relevant. Att inte veta vilken information man 
behöver, att inte veta var man hittar information, att inte veta vilka informationskällor som finns, 
att bli medveten om att inga källor finns för den information man är ute efter, att ha dålig kom-
munikationsförmåga, att ha lågt självförtroende och att bli besviken på informationskällorna 
p.g.a. informationen är inaktuell eller opassande är alla faktorer som påverkar sökeffektiviteten. 

Informationskällan kan i sig själv vara ett hinder om den är svår att använda eller inte tillräckligt 
trovärdig. 

Wenger hävdar att communities of practice ofta bygger upp "barriers" som gör att de som t ex 
inte deltar i aktivt utbyte av kunskap ses som utomstående. ”Vi mot dem” känslor byggs upp i 
organisationen. Detta fenomen kan göra att det är svårare att ta till sig information eller lös-
ningar som andra aktörer i förädlingskedjan har tagit fram och kvalitetssäkrat. 

Mina empiriska erfarenheter är att information måste återanvändas eller meranvändas för att 
man ska kunna skapa olika typer av försörjningskedjor. Främsta orsaken är ekonomiska reali-
teter.  Min teori stöds av Clare Hart vice VD på Dow Jones som i en artikel i CS den andra juni 
06 menar att värdet kopplat till viss information ökar om informationen är klassificerad och in-
dexerad och uppmärkt eller ”taggad” med hjälp av ett märkordspråk som XML och på så sätt 
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möjlig att återanvända. Hon menar att det även handlar om att internt i företaget hitta informa-
tion som finns och på så sätt minimera dubbelarbete.  

Vår slutsats av denna artikel är att information som är kodifierad och uppmärkt kan tillskrivas 
ett högre värde eftersom informationen då är återanvändbar och återsökbar eller repeterbar. 

Återanvändning av verifierad information är också en faktor vad gäller informationskvalitet. I 
samband med att man återanvänder information utesluts ett antal felkällor. Dock finns det de 
som hävdar att just kodifieringen av kunskap kan vara en riskkälla. 

En förutsättning för att kunna återanvända information är att den är kodifierad. Newell et al 
(2002) anger sex skäl till att det är svårt att kodifiera kunskap, se tabell 6. 
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Tabell 6 Att kodifiera kunskap 

Skäl Kommentar från författarna 

Det är för svårt och omständligt att få ned hur man 

gör i text. 

Det finns andra sätt att dokumentera på än text. 

Man kan exempelvis filma ett visst handgrepp eller 

dokumentera via ljudinspelningar. 

Man är osäker på sanningshalten i det man påstår 

och vill därför inte skriva ned det. 

Informationskvalitet är viktigt, man måste analysera 

och gå till botten med problemet! 

Problemet blir ju inte mindre bara för att man inte 

dokumenterar det, snarare tvärt om eftersom man 

då själv behåller sin uppfattning som kanske är fel. 

Om kunskapen kodifieras istället kan den remissas 

av andra och på så sätt kan en osäkerhet omvand-

las till kunskap! 

Förändringshastigheten är så hög att man inte hin-

ner med.  

Om man jobbar med korta ledtider så måste pro-

cessen stödja detta! Man måste hitta nya innovativa 

system att skapa, kvalitetssäkra och sprida informa-

tion! 

Om man inte ens försöker så blir ju inte problemet 

mindre! Det är ju med stor sannolikhet så att man 

kan påstå att ingen har rätt information till den upp-

gift de ska utföra! 

Vem vågar så som ansvarig utgivare? 

Viss kunskap är så beroende av de omständigheter 

som omger den. 

Detta är inget skäl till att låta bli att dokumentera! 

För att få leverera en produkt så måste du kunna 

garantera produktsäkerheten. Alla produkter med 

CE märkning uppfyller detta krav! Och det är nästan 

alla produkter. 

Det är enklare att låta användaren av en produkt 

prova sig fram än att ta del av en omständlig manu-

al.  

NEJ, det tror inte jag! 

Det kan få ödesdigra konsekvenser, både rent juri-

diska men främst affärsmässiga. 

Vem väljer en dålig eller rent av farlig produkt, ef-

tersom informationen är en del av produkten! 

Viss kunskap är för känslig för att sättas på pränt.   

 

Inom alla organisationer privata och offentliga finns 

olika informationssäkerhetsklasser. Från öppen 

information till intern och hemlig. 
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Författarna skulle vilja lägga till följande: 

Skäl Kommentar 

Dokumentera är dyrt och kan vara en anledning till 

att man låter bli! 

Kodifierad kunskap byter inte jobb! 

 

 

Tannenbaum (2002) påpekar att endast data ska återanvändas. Argumentet för detta påståen-
de är att information konstrueras av data och en process i ett visst syfte och med unika förut-
sättningar. Det är inte säkert att konstruktionen går att återskapa d v s att den konstruerade 
informationen inte gäller. 

Påpekar också att det är av största vikt att den som har ett informationsbehov hittar information 
som skulle kunna återanvändas. Även den bästa och mest korrekta information kommer att 
vara oåteranvänd om den inte hittas. 

Även Tannenbaum (2002) ger oss några grundläggande värderingar: 

 All data skapas inte för att bli information 

 Skapa inte information ur information, eftersom information är konstruerad. 

 Även om information finns överallt så är den vanligtvis relaterad till lokal data. 

 När informationsbehov uppstår är den genomsnittlige informationsbrukaren extremt 
motiverad att hitta och ta till sig information. 

 Om inte brukaren vet att viss information existerar är det osannolikt att informationen 
brukas optimalt.  

Information kan existera i nästa vilket format som helst så länge det går att identifiera, lagra 
och återskapa och just identitet är viktigt när information ska användas inom försörjningskedjor. 
Detta ställer krav på ett globalt identitetsbegrepp. 
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Informationsbärare och granularitet 
Enligt Horn (1976-1991) visar hans forskning att människor bäst förstår och kommer ihåg in-
formation indelade i 7+/-2 informationsenheter. Vikten av indelningen ökar med komplexiteten 
på informationen.  Det är korttidsminnet som sätter denna begränsning. 

Information skall helst vara minimalistisk för att bli så effektiv som möjligt (Lundin 2006). Främst 
baserat på tidsfaktorn, man vill inte läsa mer än vad som behövs för att få fatt på den behövliga 
informationen. Ju mer omfattande information desto mer sökmetoder krävs som innehållsför-
teckning, index. 

Arbetsgruppen The Navy Technical Information Presentation System Program, NTIPS, starta-
de på 1970-talet och jobbade med FoU inom området. Arbetet resulterade bl.a. i de specifika-
tioner rörande IETM (elektronisk visning av information) som DoD gav ut 1994. Resultat från 
gruppens arbete inom flottan i USA visar att elektronisk visning av information ger följande för-
delar i förhållande till pappersmanualer: 

 Förbättrad effektivitet i underhållsarbetet genom att underhållpersonalen begick 35 % 
färre misstag. 

 Felaktiga byten av delar minskade med 50 %. 

 Tiden för själva underhållsåtgärden minskade med 25 %. 

 Utbildningsinsatsen för underhållsarbete kunde minskas med 25 %. 

 90 % av teknikerna föredrog IETM framför pappersbaserade manualer. 

Vår tolkning av vad som skiljer är i huvudsak granulariteten på den information som hanteras. 
Detta ger i sin tur en ökad sökbarhet och en bättre effektivitet i brukandet av informationen. 

Vid besök, Mars 2003, ombord på fartyget HMS Visby framkom att besättningen upplever den 
digitala informationen som positiv p g a följande: 

 Tillgängligheten, både sökbarhet hela informationsmängden samt att informationen blir 
mer tillgänglig än om den enbart skulle finnas i ett begränsat antal exemplar ombord.  

 Granulariteten, i en normal pappersburen teknisk manual hanteras informationen i sto-
ra block. Vid sökning och indexering är minsta möjliga hänvisning en hel sida. I en en 
digital publikation kan man länka till exakt rätt information. 

 Informationen är uppdaterad. 

 Gruppfunktioner ger möjlighet att ärva användargenererad information mellan olika be-
sättningar på samma fartyg samt systerfartyg med samma konfiguration. 

Undersökningar visar att det är stor skillnad på verkningsgraden av information beroende på 
databärare och granularitet. 
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Märkning och format  
Tannenbaum (2002) hävdar att organisationsutvecklingen inte riktigt hållit samma tempo som 
datorutvecklingen under 70, 80 och 90-talet. I takt med att allt kraftfullare datorer har flyttat da-
takontrollen från servrar till var och ens skrivbord har inte organisationsutvecklingen hunnit ta 
tillbaka kontrollen över informationsutvecklingen. Kanske är ett paradigm skiftet på väg i och 
med att användningen av standarder ökar. 

Ericsson (2003) beskriver fyra viktiga egenskaper hos information som är grundläggande för att 
kunna skapa effektivitet i försörjningskedjor som skapas m h a märkordspråk: 

Återanvändbarhet (Reusability): innehåll skall vara oberoende av omgivning. Innehållet kan 
användas i många olika utbildningssituationer för olika målgrupper och i olika sammanhang.  

Hållbart (Durability): innehållet behöver inte modifieras för att fungera även om programvarusy-
stem eller plattform ändras eller uppgraderas. 

Tillgänglighet (Accessibility): innehåll kan identifieras och återfinnas när det behövs för ett visst 
krav eller sammanhang.  

Teknikoberoende (Interoperability): innehållet kommer att fungera i många olika applikationer 
och miljöer oavsett vilket verktyg som det tillverkats i eller den plattform som distribuerar det. 

Tannenbaum (2002) delar in standarder för information Exchange (försörjningskedja) i följande 
kategorier: 

 Format 

 Content 

 Processing 

På vilken nivå börjar det bli intressant för försörjningskedjor? 

För att ge ett bra exempel på en försörjningskedja där informationen i sig är produkten och flö-
det genom försörjningskedjan hanteras via en standard anger vi Really Simple Syndication, 
RSS, som är en standard för att hantera nyheter. M h a RSS kan nyheter flöda mellan olika 
aktörer i en försörjningskedja med därtill kopplade aktiviteter såsom betalning och leverans och 
ansvar. 

Det som man egentligen gör är att man märker upp informationen med hjälp av ett märkords-
språk. I detta fall XML. Så att sändare och mottagare av informationen förstår varandra. 

 RSS används för att bygga upp olika försörjningskedjor när man ex v vill fylla olika webbplat-
ser med information med automatik. Detta kallas också syndikering. Syndikering innebär att 
material från en webbplats görs tillgängligt i maskinläsbart format för publicering på en annan 
webbplats eller via andra vedertagna kanaler, eventuellt efter att ha sammanfogats med mate-
rial från andra källor.  
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Nokia använder RSS på följande sätt: 
Här på webbplatsen kan du prenumerera på RSS-flöden för: 

 Pressmeddelanden 

 Aktuella mobiltelefoner 

 Kommande mobiltelefoner 

Det betyder att exempelvis återförsäljare kan prenumererar på information om aktuella och 
kommande mobiltelefoner och på detta sätt slippa att själv uppdatera sin försäljningssite. Detta 
förfaringssätt sparar ledtid. Produktionskostnader samt höjer kvaliteten. Dessutom har varje 
mobiltelefon ett skräddarsytt flöde som berättar när det kommer nya tillbehör eller uppdatering-
ar som rör supporten.  

RSS gör det enkelt för innehållsleverantörer att distribuera information i ett standardiserat for-
mat. Tack vare det standardiserade XML-formatet kan informationen publiceras en gång och 
sedan spridas i många kanaler. Fördelen med RSS är att du kan samla innehåll från flera 
webbkällor på ett och samma ställe.  

Leveransmekanismen för RSS-innehåll kallas för en RSS-feed. Det finns flera miljoner RSS-
feeds som består av rubriker eller korta sammanfattningar av innehåll med en länk som leder 
till den ursprungliga källan. RSS-feeds kan också innehålla det fullständiga innehållet och bifo-
gade filer av de flesta slag.  

RSS är resultatet av en utveckling av flera liknande Internetstandarder för utskick av innehåll. I 
RSS ingår flera standarder, t.ex. Rich Site Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9, 
1.0 och 1.1) och Really Simple Syndication (RSS 2.0). Atom är ett annat XML-schema som 
används för distribution av innehåll. 

För att svara på frågan som vi ställde ovan.  

"På vilken nivå börjar det bli intressant för försörjningskedjor?" 

RSS visar att alla punkterna nedan måste vara implementerade i en försörjningskedja för att de 
ska fungera. 

1. Format 

2. Content 

3. Processing 
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Informationsstruktur 
Det finns många olika sätt att se på samma produkt inom en organisation, detta är en av an-
ledningarna till att det är svårt att återanvända information inom en organisation eftersom in-
formationen är strukturerad på olika sätt. Tannenbaum (2002) beskriver problemet genom att 
använda metaforen ”informationstunnlar” och går ut på att varje avdelning eller enhet hanterar 
sina egna informationsbehov utan att fundera på verksamhetens totala informationsförsörjning. 
Detta angreppssätt fungerar för varje avdelning men blir förödande för verksamheten totalt sett 
eftersom det ökar kostnader och den totala mängden information som hanteras. Sett ur ett in-
formationskvalitetsperspektiv är detta förödande eftersom parallella informationsmängder ska-
pas. 

Enligt Pirsig (1999) är det upp till betraktaren att utifrån sina erfarenheter analysera, represen-
tera och beskriva olika strukturer, det är alltså svårt att vara neutral i sin betraktelse. Detta är 
ett hanterbart problem inom en organisation men ökar i betydelse när informationen ska brukas 
av externa aktörer i en flödesekonomi. 
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Layout 
För att belysa vilken betydelse layout hos information kan ha refererar vi till Gagné's (1970) och 
”Nine Steps of Instruction”. Första steget för att skapa en instruktion är att erhålla uppmärk-
samhet eller attention som han skriver. Det samma gäller för att erhålla verkningsgrad hos in-
formation. 

Som illustration används bilden nedan. 

 

Figur 11 Exempel på layout som styrs av antal besök 

-vilket menyalternativ skulle du välja? 

Bilden visar ett exempel på layout som styrs av antal besök. 

Hur vill brukaren använda informationen? 

Lundin (2006) ställer sig frågan: 

”Påverkar informationsartefaktens utformning, bl.a. mängden information, grafisk utformning 
och söksystemens utseende, sökstrategier och sökeffektivitet?” 

Och kommer fram till att ”omfånget”, d.v.s. totala antalet textkategorier, har visat sig påverka 
svårigheten att hitta svaret på sökfrågan och svårigheten ökade med antalet ökade kategorier 
som måste inspekteras (Lundin (2006) refererar till Guthrie et al., 1991). De flesta dokument 
innehåller grafiska markörer som t.ex. kolumner eller radrubriker och annan typografi som un-
derlättar för sökaren att identifiera kritiska kategorier i kategoriselekteringsfasen. Det visade sig 
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att studenterna använde mer tid på att välja ut kategorier och mindre tid på att extrahera och 
integrera för de dokument som innehöll fler grafiska markörer (Lundin (2006) refererar till 
Guthrie et al., 1991). I en studie tittade Yuseen et al. (1993, referens från Lundin (2006)) på hur 
en skolboks indexering påverkar sökresultatet. De lät ett antal studenter söka i en skolbok. De 
frågor, där nyckelord i textavsnittet med svaret fanns i index, kunde nästan alla lösa men de 
textavsnitt som inte var indexerade kunde nästan ingen lösa. 

Tid och plats 
Informationskvalitet kan definieras (Mattsson 2002) som en produkt av: 

 Korrekt information 

 Tidsaktuell information 

 Komplett information 

Information kan vara korrekt, tidsaktuell och komplett för den som skapar informationen men 
ändå vara obrukbar för en annan aktör i ett annat sammanhang.  

Det som vi tycker att han glömmer är om informationen är tillgänglig. 

Vad kan vara fel?  

Fel nomenklatur och begreppsapparat kan ha används vilket leder till att brukare från andra 
miljöer inte kan använda informationen. Även om brukaren är familjär med aktuell nomenklatur 
och begreppsapparat kan ändå tillgänglighet till informationen begränsa nyttan, d v s att Infor-
mationen kan existera men accesstider kan göra att den är obrukbar. 

Plats är ett annat centralt begrepp när det gäller att bruka information. Finns informationen till-
gänglig på den plats där den ska brukas?  

Tidsaspekten är ett annat centralt begrepp, Mattson tycker att informationen ska vara tidsaktu-
ell och det är ju rätt, men den ska även vara tillgänglig när behovet uppkommer.  

Format, d v s kan användaren bruka informationen? 

Sökbar, d v s hittar användaren informationen? 
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Analys 
I detta avsnitt ska vi försöka sätta ihop empiriska erfarenheter och litteraturstudier till ett lite 
större perspektiv, till vår hjälp tar vi vårt inledande exempel. 

En global mobil operatör skulle utöka kapaciteten i ett mobilnät i Afrika. Man följde alla klassis-
ka skolexempel för vad ett beslutsunderlag skall innehålla. Investerarna var mer än villiga att 
investera - allting såg ju så bra och välskött ut - men resultatet, när allt var färdigt, visade sig 
inte motsvara investeringen. 

Vad var det då som gick fel? 

Tyvärr måste vi konstatera att den gamla devisen ”skit in skit ut” gäller. I en försörjningskedja 
kan inte informationskvaliteten bli bättre än den svagaste länken. I detta arbete har vi försökt 
beskriva de enskilda ”länkarna i kedjan” (fast vi kallar dem för egenskaper) var för sig, vi ska nu 
diskutera vad de olika bristerna kan leda till. 

Författarna hade med sin kunskap kunnat förutsäga vad som gått fel långt innan ”dollarna” bör-
jat rulla, bara genom att titta på processen ur ett informationslogistiskt perspektiv. 

Ett beslutsunderlag är ett dokument byggt på hopsamlat och bearbetat data i en försörjnings-
kedja. Syftet är oftast att i en förenklad form förklara något som personal på övergripande nivå 
behöver fatta ett beslut om, och tyvärr allt för ofta saknar detaljkunskap om. 

Gemensamt för alla beslutsunderlag är att det oftast behövs underlag från många olika intres-
segrupper exempelvis försäljning, drift och underhåll, kundsupport, lager och distribution som 
tillsammans bildar en försörjningskedja för att nå slutmålet. 

Stora mängder data från olika källor samlas in och sammanställs. Varje frågeställning leder till 
att en massa underförstådda frågor inom olika fackområden måste besvaras, bearbetas och 
sammanställas till en helhet för att kunna ge ett svar. Oftast leder frågorna till att ett par alterna-
tiv skall redovisas på ett liksidigt och jämförbart sätt. Ledningen fattar sedan de beslut som de 
anser mest gynnar verksamheten. 

Hur kan informationen i ett beslutsunderlag som verkar helt rätt och följer all givna regler ändå 
bli fel och långtifrån optimalt vid genomförandet? 

Enligt vår mening är det största problemet hur man överlämnar information mellan olika intres-
senter det som orsakar mest problem. 

Först av allt var man kommunikationsmässigt långt ifrån varandra, av flera orsaker. Framför allt 
saknades en ordentlig målbeskrivning där syftet med datainsamlingen klargjordes samt defini-
tioner på hur informationen skulle vara strukturerad och märkt. Underliggande faktorer var det 
geografiska avståndet, man respekterade eller förstod inte vad som var viktigt ur andras aspek-
ter. Dessutom hade man inte samma begreppsapparat och förstod inte varandra på en teknisk 
nivå. Man hade inte heller samma semantiska begrepp om betydelsen av olika fackuttryck. 
(vad har vi, rätt info, hur kom det dit?). 

Eftersom man inte förstod varandra begärde styrelsen in obearbetat rådata som man sen inte 
själva klarade att tolka eller bearbeta (rätt info, vad har vi?). 
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Rent konkret så valde man att samla rådata om totaltrafiken en viss dag utan att be någon be-
arbeta den eller ange syfte och begränsningar. Vilket ger en ögonblicks bild som bara är tidsak-
tuell i det ögonblick som det tas ut. Beslutet togs 6 månader senare baserat på denna informa-
tion. Både mänskliga, tekniska och leveransaspekter brister här (giltighet, tillgänglighet, spår-
barhet). 

En mer korrekt metod är att mäta alla typer av trafik på bestämda tidsperioder (datum) som 
sedan bearbetas och sammanställs till en total trafiktrend över tiden tillsammans med väntad 
försäljning vilket sammantaget ger ett trenddata som är mer hållbart över tiden. Detta kräver en 
samverkan mellan flera specialister för att ta fram trenddata som är användbart över den tid 
som sådana här beslut kräver. Vilket kräver bearbetning och sammanslagning i flera steg. För 
att senare kunna gå tillbaka och verifiera är det viktigt att alla källor är spårbara och att man 
redovisar hur datat samlats in och bearbetats till ny information samt vilka förbehåll som finns 
vid brukandet av informationen. En annan avgörande faktor är hur man kodifierat informatio-
nen. 

Beslut fattades således på ett felaktigt underlag som dessutom förlorade sin aktualitet samma 
dag det skapades. (rätt info, vad har vi, giltighet?) 

Man mätte på fel data vid fel tidpunkt (giltighet, spårbarhet?) 

klistrade in det i en gammal dokumentmall med andra rubriker (återanvändbarhet) (hur kom det 
dit, vad betyder det?). 

Källorna gick inte att spåra(spårbarhet, var är det?). 

Eftersom dessa siffror används för dimensionering blev resultatet fel med en våldsam överdi-
mensionering och kvalitetsförsämring som följd (är det rätt information vad har vi?).  

Om nätet inte är maximalt optimerat kommer man att förstärka alla existerande fel vid utbygg-
nad resultatet blir då ett nät med så svåra störningar att det blir oanvändbart vilket är en oerhört 
allvarlig konsekvens som resulterar i att kunderna flyr (rätt user case?). 

I vår historia har framför allt begreppsapparaten skapat problem, ledningen har inte förstått be-
tydelsen av det utan bara sett kostnader och därmed helt uteslutit alla former av optimering. 
Den begränsade kunskapen hos företagsledningen har lett till att man uteslutit flera viktiga fak-
torer så att underlaget inte blivit komplett, man har inte klargjort syftet tillfullo (Vad har vi, vad 
betyder det?). 

Layouten på beslutsunderlaget var så rörig att man kan säga att den saknades och någon me-
tadata eller struktur fanns inte heller. Den praktiska konsekvensen blev att det inte fanns några 
jämförbara alternativ, men det syntes inte eftersom bristen på struktur gjorde att det blev svår-
läst och svårt att få en jämförande överblick. Man missade helt enkelt uppenbara brister som 
felaktigt data och bristande spårbarhet av data, p.g.a. den obefintliga layouten vid läsning (gil-
tighet, hur kom det dit, vad betyder det?). 

Den optimering som investeringen framtvingade ledde till att kapaciteten ökade drastiskt men 
80 % (48 miljoner USD) av investeringen i ny hårdvara var onödig och behövdes inte alls av 
kapacitetskäl. 

Om man tagit hänsyn till fler alternativ och valt en annan metod hade den nya utrustningen 
kunnat användas till att utöka täckningen och därmed indirekt ökat kvaliteten och kundunderla-
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get, visserligen på bekostnad av den absoluta teoretiska maxkapaciteten. Såväl den tekniska 
som kundupplevda kvaliteten hade ökat drastiskt.  

Det hävdas ofta att kvalitetssäkringssystem typ ISO 9000 förhindrar att det går på det här viset, 
det är bara delvis sant. Man riktar visserligen in sig på att metoder och processer skall vara 
dokumenterade och ändringar skall vara spårbara. Ett ISO 9000 system hade troligen inte 
fångat upp problematiken i detta fall eftersom det är brister inom de använda metoderna och 
processerna som har lett till att beslutsunderlaget ur ett informationslogistisktperspektiv inne-
håller brister. Arbetsmomenten kan fortfarande vara utförda enlig de metoder och processer 
som gäller i detta företag och bristerna hade då inte fångats upp av ett kvalitetssystem. 

Fallet är extremt men är ändå intressant eftersom ingen av de mycket erfarna investerare som 
gick in i denna affär genomskådade bristerna i prospektet! 

Att utvärdera kvaliteten på informationen innan den används leder till att man i ett mycket tidi-
gare skede kan detektera potentiella problem. Det som gått fel är framför allt vad man inte 
kommunicerar (metadata) till nästa mottagare i kedjan. Brist på information om syfte, aktualitet, 
begränsningar och spårbarhet är oftast det som skapar problem när vi överlämnar information 
till nästa länk i kedjan beroende på att vi tolkar information olika om vi tillåts göra det.  

Att titta på slutresultatet när allt är genomfört ger i och för sig ett värde men först när det är för-
sent. Kan man istället värdera innehållet i den grundläggande informationen avseende innehåll, 
tidsaktualitet, tillåtet användningsområde etc. Så kan man undvika många problem innan de 
ens skapats. I de flesta fall saknas dock spårbara källor och instruktioner för hur data skall 
samlas in. Det ställer dock krav på alla inblandade att man har en gemensam begreppsapparat 
så att man förstår varandra detta gäller i synnerhet i bolag med komplexa tekniska strukturer. 
Där det är ett måste att alla är delaktiga och ger synpunkter på hur man når målet och föränd-
rar och förbättrar samt anpassar när nya funktioner tillförs. 

Ett växande problem är dock att man med ett ständigt ökande effektivitets krav mer och mer 
avskärmar sig och bara ser till sin egen specialkompetens. På ledande positioner med tung 
ekonomistyrning är det direkt förödande då man bara tenderar att se kostnader ur ett invester-
ingsperspektiv. Det är ganska vanligt att kortsiktiga besparingar i investeringar leder till flerfal-
digade drift och underhållskostnader samt efterinvesteringar som lätt hade kunnat undvikas om 
man frågat vad olika strategier får för konsekvenser.  Att åtgärda dessa brister är det i särklass 
vanligaste konsultuppdragen i dagsläget.  

Detta X-jobb har belyst olika faktorer som påverkar informationskvalitet vid informationsförsörj-
ning i försörjningskedjor. 

Det har under arbetets gång visat sig att man kan hitta rätt mycket info om olika enskilda före-
teelser som belyser enskilda faktorer som en isolerade företeelser. Att bara titta på enskilda 
faktorer ur perspektivet av en enskild aspekt. Ger inte en heltäckande bild av de problem som 
kan uppstå framför allt över fler stegs överlämnande/mottagande. 

Nästa steg blir därför att försöka skapa en generell modell/reglerverk (lathund alt. checklista) 
för hur informationen kan hanteras/manageras i varje överlämningspunkt i försörjningskedjor. 
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Slutsats 
I en försörjningskedja flödar information mellan aktörerna i kedjan. I vissa fall parallellt med ett 
fysiskt objekt när resultatet av kedjan är en fysisk pryl och i andra fall är kedjan uppbyggd för 
att information ska produceras. 

 

Figur 12 Enkel process för informationsflöde 

Försörjningskedjan kan liknas vid en lek som barn leker där man sitter i ring och viskar ett 
meddelande till kompisen bredvid. När meddelandet sedan kommer fram till adressaten visar 
det sig ofta att meddelandet är förändrat. Detta resultat är ju kul när man leker, men i en för-
sörjningskedja kan detta fenomen vara väldigt allvarligt.  

Återkoppling mot vår problemställning 
Vårt problem handlar om gränssnittet mellan överlämnaren och återanvändaren i försörjnings-
kedjor.  Vi vill fastställa vilka faktorer som påverkar informationskvaliteten i detta gränssnitt 
samt vilka krav man bör ställa för att säkerställa att tolkningen i varje överlämning ligger inom 
ramarna för syftet. 

Vår tes är att egenskaper i gränssnittet styr informationskvaliteten. 

Vårt mål har varit att utarbeta regler för hur detta gränssnitt kan användas. Vi ser problemet 
från två aspekter. Dels den som överlämnar information dels den som vill återanvända informa-
tion. 

Sedan tidigare finns det information om enskilda faktorer men vi har inte hittat någon som satt 
ihop kunskapen till en helhet där man analyserat deras påverkan på informationskvalité. 

Vårt bidrag till forskningen kring Informationslogistik är: 

En egenutvecklad modell som visar vilka aspekter och egenskaper som påverkar informa-
tionskvalitet. 

En process, där vi redovisar en metod som påvisar hur vi kopplar och säkrar att vi förmedlar 
rätt information till nästa led 
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The Information Quality Model 
Vi ska i detta avsnitt försöka koppla ihop egenskaperna till en generell modell över hur informa-
tionskvalitet kan analyseras och värderas i en försörjningskedja. Resultatet av vårt arbete är 
grundläggande för att kunna skapa kvalitativa överlämningar mellan aktörer i försörjningsked-
jor. 

Som utgångspunkt för vårt resultat använder vi vår egenutvecklade informationsvärderingsmo-
dell som beskriver aspekter och egenskaper hos information. 

Vi har valt att kalla modellen ”The Information Quality Model” förkortat IQM. 

När författarna har konstruerat modellen har ett stort antal case analyserats stor vikt har lagts 
vid att göra den generell. 

Modellen består av aspekter, egenskaper och frågor. 

 

Figur 13 Information Quality Model 

De flesta frågeställningar riktar in sig enbart på en aspekt som exempelvis tekniska eller 
mänskliga aspekter vilket vi tycker är för snävt. För att kunna se hur informationskvalitet påver-
kar effektiviteten i en försörjningskedja så måste man ta hänsyn till alla faktorer som påverkar 
en försörjningskedja samtidigt. 

Flera egenskaper kommer att delvis få olika betydelse och vikt beroende på ur vilken aspekt vi 
ser på dem. Det vi ofta ser är att man bara ser på en aspekt trots att det alltid finns en samver-
kan mellan de olika aspekterna som i hög grad styr utfallet. Exempelvis kan tekniska, mänskli-
ga eller logistiska förutsättningar sätta begränsningar som styr de övriga aspekterna liksom 
vilket stadium vi befinner oss i som exempelvis nytt, eller gammalt projekt etc. 

Det är omöjligt att sätta någon aspekt före den andra! 

skall man skapa ett nytt system från början? 
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skall man anpassa något till ett befintligt system som sätter gränser? 

I andra fall är det mänskliga tillkortakommande som styr. 

Slutsatsen blir dock att egenskaperna är konstanta och styr verkningsgraden. Om exempelvis 
vi har rätt information och vi kan leverera till rätt plats i rätt tid men i en usel layout så kan verk-
ningsgraden bli låg. 

Detta leder till att vi kan konstatera att alla aspekter med tillhörande egenskaper måste beaktas 
för att få en bra kvalitet i gränssnitten. 

Frågor i modellen används sedan för att kontrollera att man fått med alla egenskaper ur olika 
aspekter. Hur frågorna skall se ut är dock olika från fall till fall. Tannenbaum (2002) påvisar en 
metod som utgår från några enkla basfrågor (Vad?, Vem?, Var?, När? och Hur?) som kan mo-
difieras för att täcka olika aspekter.  

Om vi tittar på mänskliga aspekter så påverkar styrkor och svagheter i dessa i hög grad förut-
sättningarna för övriga aspekter. 

En gemensam begreppsapparat (semantik och syntax) och tyst kunskap skapar en gemensam 
plattform för hur väl vi kan kommunicera och förstå olika aspekter. Vilket lägger grunden för hur 
tekniska aspekter som systemkrav, ontologier, syntax etc. utformas. Semantik ur mänsklig 
aspekt är en förutsättning för att skapa ontologier. 

Tekniska aspekter påverkar exempelvis ofta leveransaspekters och informationsaspekters 
giltighet. Exempelvis får egenskaper olika betydelser beroende på om vi tittar på dem ur en 
leveransaspekt (tid) eller en informationsaspekt (giltighets förutsättningar) osv. 

Leveransaspekter styr ofta format, layout och granularitet etc. Där framför allt tillgänglighet 
snabbhet och öppenhet är avgörande egenskaper samt möjligheten att återsöka informationen 
som i hög grad styr både funktionskrav på tekniken samt innehåll i informationen. 

Legala aspekter för information påverkar informationskvalitén. Exempelvis vem äger informa-
tion/dokument etc. som vi vill återanvända. Vilken nyttande rätt har vi får det användas fritt eller 
med restriktioner. Finns det licens villkor och avgifter knutna till det? Om ett företag i försörj-
ningskedjan har restriktioner för sin informations nyttjande så kan följden bli att man själv mås-
te skapa denna information på ett unikt och avvikande sätt. 

Organisationsrelaterade aspekter Här är det framför allt interna regler, policys som värde 
grunder och säkerhet. Kan man stå för de värderingar som framförs. Interna regler för layout 
etc. som styr.  

Informationsaspekterna styrs till stor del av hur de övriga aspekterna är utformade. Där 
snabba flexibla och lättanvända system är viktiga ingredienser för hur informationen utformas 
och presenteras. 

I så väl informations- som tekniska- aspekter är märkning (metadata), spårbarhet och sökbar-
het viktiga egenskaper. Hur kommer jag åt informationen och hur kan jag återsöka den för att 
kontrollera dess riktighet? 

Vi har idag vant oss vid att vi kan återskapa och läsa material från vår historia, men vilka spår 
lämnar vi till nästa generation? Hur länge kan man läsa en Wordfil på en diskett tillverkad under 
1990-talet?  
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Vi har vant oss vid att informationen är starkt knuten till informationsbäraren vilket blivit det na-
turliga sättet att hantera information. Ofta har det funnits en händelse att relatera ett dokument 
till och på så sätt har man ofta valt att organisera sina dokument.  

När man exempelvis har slutit ett avtal mellan två parter så har det varit det undertecknade 
pappret som hanterats som originalet bland annat för att säkerställa dess autenticitet.  

Men någon sådan bindning är inte självklar i den digitala världen, nu finns inga statiska 
kopplingar mellan informationen och dess bärare. En datamängd kan ingå i flera andra och på 
så sätt finnas i olika kontexter och med olika utseende.  
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The Information Quality Process 
Som utgångspunkt för vårt resultat använder vi vår egenutvecklade process. 

Vi har valt att kalla processen ”The Information Quality Process” förkortat IQP. 

Vi ska här exemplifiera processen genom att bygga upp ett beslutsunderlag på det sätt som vi 
tycker att man skulle ha genomfört arbetet. 

För att beskriva ett typiskt flöde för ett beslutsunderlag, har vi skapat en funktionsbaserad mo-
dell. Där vi delat in det i tre nivåer (kan vara fler men är då oftast varianter på dessa). Samt två 
faser 

 

Figur 14 The Information Quality Process 

Nivåer motsvarar olika aktörer i en hierarkisk kedja. Kan vara såväl människor som maskiner. 

Nivå 1: Beställare är oftast företagsledning eller motsvarande som vill utreda ett eller flera al-
ternativ utredda ur flera aspekter så att man kan jämföra konsekvenser och kostnader på ett 
jämförbart sätt. Sammanställer en kravspecifikation samt krav (ramar) för hur sammanställ-
ningen skall vara utformad avseende innehåll och layout vid redovisning. Samt val av insam-
lingsmetoder och systemval. 

Nivå 2: är oftast en Koordinator som sammanställer data och information från olika källor enligt 
de regler beställaren satt upp samt skapar strukturer för olika egenskaper som märkning, spår-
barhet, layout, granularitet etc. skall vara utformat. Ser till att alla aspekter beaktas. Gör an-
passningar mot maskinella system och automatisering. 

Nivå 3: Expert bidrar med data, insamlingsmetoder, formler och synpunkter på innehåll som 
måste vara med för att uppfylla beställarens intentioner. 

Faser Används för att på ett kontrollerat sätt skapa regler och ramar för hur vi ställer upp och 
redovisar information och därefter fyller det med data. För att det skall fungera är det ett abso-
lut krav på återkoppling mellan individerna i de olika nivåerna tills full samstämmighet nåtts. 
Innan man går vidare till nästa fas.  
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Analysfasen: Där syftet är att skapa en struktur för hur innehållet skall vara och hur det skall 
vara uppställt för att uppfylla alla aspekter för såväl mänsklig som teknisk anpassning.  Varje 
mottagare bearbetar kravställningen enligt sin uppfattning och återkopplar till föregående nivå 
hur man uppfattar och vill lösa uppgiften. Redovisar metodval (manuellt, automatiserat). Motta-
garen använder kontrollfrågor för att se om målet är uppfyllt och stämmer av med avsändaren. 
Processen upprepas till man har uppnått samstämmighet. Därefter övergår man till utförande-
fasen. 

Utförandefasen: Innebär att vi fyller på med data och information i den struktur som vi beslutat 
om i analysfasen. Därefter sker kontroll och avstämning på samma sätt som i analysfasen tills 
samstämmighet uppnåtts. 

Modellen sätter krav på samtliga deltagare, kravställningen och avstämningen gör att man 
måste skaffa sig kunskap om angränsande områden vilket leder till att man utvecklar en 
gemensam begreppsapparat och samhörighet där alla är delaktiga. Vilket är en nödvändighet 
för att exempelvis kunna automatisera en process. Man uppmuntras därmed också ge syn-
punkter och föreslå förbättringar upplysa om nödvändiga förändringar som exempelvis införan-
de av nya funktioner kan orsaka på både ny och gammal funktionalitet liksom aspekter och 
egenskaper.  

Tillämpat på vårt fall ser det ut så här: 

Nivå 1 klargör i fas1 hur försörjningskedjan ska byggas upp, d v s vad man vill ha för struktur 
på dokumentet, hur det skall vara uppställt (layout, granularitet, regler), hur det ska produce-
ras(verktyg, format, språk), vad det skall innefatta(rätt info), vilket metadata som ska ingå samt 
redovisningsregler.  

Det är även viktigt att vara klar över vilken ambitionsnivå samt kvalitet som man förväntar sig 
av aktörerna i kedjan. 

Exempelvis att man vill veta vilket kapacitetsbehov man har och vilka investeringsbehov det 
medför för nästa år uppdelat per kvartal (giltighet). Avseende olika funktioner såsom taltrafik, 
SMS och den nya tjänsten datatrafik (tillgänglighet, giltighet, layout och data). Referenser och 
avgränsningar för hur data skall samlas in och sammanställas (giltighet, spårbarhet och layout). 
Exempelvis att alla data avseende trafikdata skall samlas in på typiska genomsnittliga veckor 
och hur lång en mätperiod skall vara för sammanställning av trender. Nyförsäljningsdata skall 
redovisas som ett genomsnittsvärde för varje kvartal men toppar som exempelvis jul särredovi-
sas som tilläggsinformation etc. Resultatet av sammanställningen skall redovisas som procent-
sats eller absolut antal etc. för olika enheter etc. 

Oftast finns det någon modell som är generell och beskriver hur redovisning skall ske inom fö-
retaget. Den fyller funktionen att återkoppla till den ursprungliga frågeställaren att han fått rätt 
information tillbaka. Men den måste vara kompletterad med specifikationer som de ovan för att 
man skall kunna utvärdera det (giltighet, spårbarhet och tillgänglighet). Samtidigt säkerställer 
det att vi har samma begreppsapparat (semantik) och samhörighet (tyst kunskap). Utan förmå-
ga att formulera regler och ramar saknar man också förmågan att kontrollera att man får rätt 
svar. 

Nivå 2 är som regel en koordinator vars uppgift är att bryta ner det på en mer detaljerad nivå 
och i fas 1 omsätta direktiven till en praktiskt genomförbar mall där alla aspekter och egenska-
per beaktas och i fas 2 samla in data från olika experter och sammanställa det på ett uniformt 
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sätt så att olika alternativ ställs mot varandra så att de blir jämförbara. Vilket i vårt fall skulle 
kunna innebära att man jämför expansion i befintlig teknik, införande av ny kapacitetshöjande 
teknik applicerat på existerande hårdvara så att kostnader, kapacitet och förutsättningar blir 
jämförbara.  

Utöver att det sätter stora krav på alla informationsaspekter krävs det även att legala, tekniska 
och leveransaspekter beaktas och kontrolleras i fas 1. I den inledande informationen får vi veta 
att ny teknologi skall införas (datatrafik) det innebär att gamla mallar inte går att använda de 
måste modifieras. Vilken påverkan har det på andra data, måste de bytas ut och modifieras? 
Sätter den nya funktionen nya krav på förutsättningar som måste uppfyllas? Hur presenterar 
man de nya förutsättningarna etc.? Vilken insamlings och presentationsteknik skall användas 
etc. Vilket data finns tillgängligt och vilket måste framställas, hur lång giltighet har det? 

Nivå 3 är oftast specialister som bidrar med detaljinformation.  I fas 1, vilken statistik skall vi 
använda? Hur sammanställer vi och bearbetar den?  

Olika statistikräknare ställs ofta samman i formler och kräver ofta stor systemkunskap för att 
omvandla det till trenddata.  Exempelvis behövs uppgifter om vilka mätperioder som gäller och 
det bestäms i hög grad av affärsplanen, som talar om vilken kundkategori man riktar in sig på 
vilket i förlängningen relaterar till deras beteende som styr en rad funktioner och mätvärden. I 
fas 2 levereras sammanställt data och rådata enligt de regler och formler man kommit överens 
om i fas 1 och redovisas så att allt är spårbart. 
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Diskussion 
Vi menar utifrån vår erfarenhet att det är lönsamt att dokumentera och kodifiera information i 
syfte att öka kontrollen (riskanalys), återanvändbarheten och därmed kvaliteten på informa-
tionsflödet i en försörjningskedja. 

Det är ganska vanligt när man skall försöka rekonstruera ett flöde som gått fel att man inte kan 
rekonstruera det till fullo, utan man får nöja sig med ett sannolikt förlopp. Baserat på att man 
inte tänkt på alla aspekter och egenskaper går det inte att rekonstruera. 

Man tänker på: - Vad vill jag ha (slutprodukten). 

Man tänker inte på: - Vad krävs för att säkerställa rätt info, spåra källmaterial, rekonstruera och 
återanvända. 

Dessa frågor väcks som regel först när man ställts inför ett misslyckande och vill rekonstruera 
men är då inte fullt ut möjliga att besvara.  

Slutsatsen blir att man som ett minimum måste beakta de aspekter och egenskaper hos infor-
mationen i en försörjningskedja som redovisas i modellen. Men man behöver också förstå in-
nebörden av dem och framför allt säkerställa att mottagarna har samma uppfattning av inne-
börden. En aspekt är att man behöver säkerställa ett ramverk först för vad det är vi skall samla 
in och hur det skall göras. Gör man tvärs om, d v s börjar med att samla in data och sedan an-
passar ramverket efter det, blir det ofta fel. Processen säkerställer att vi gör saker strukturerat 
och i rätt ordning, återkopplar och skapar samstämmighet.  

Att kombinera modellen och processen vid implementationen av en försörjningskedja menar vi 
ger bättre kvalitet på den information som flödar genom de olika gränssnitten.  

Vår modell är bra på att raffinera och isolera enskilda faktorer. Modellen stödjer arbetssättet att 
först bryta ner allt i dess beståndsdelar för att sen sätta ihop det till en komplett försörjnings-
kedja. 

 När författarna har konstruerat modellen har stor vikt lagts vid att göra den generell, vid en 
”skarp” användning måste hänsyn tagas till verksamhetsspecifika egenskaper.  

Genom att använda modellen och processen och koppla dem till varandra ökas verkningsgra-
den och därmed kvaliteten hos den information som flödar i försörjningskedjan. 

Under den period som vi jobbat med vårt problem har vi inte hittat något verk som satt ihop 
kunskapen till en helhet där man analyserat deras påverkan på informationskvalité. Däremot 
finns det sedan tidigare information om enskilda faktorer. Enligt vår uppfattning är det nästintill 
omöjligt att sätta ihop någon liknande modell utan att ha erfarenhet av många olika case kring 
samma problem. Vår erfarenhet av olika case har varit nödvändig för att kunna se hur egen-
skaperna samverkar, direkt eller flera led bort.  

Samtidigt visar erfarenheten att man inte kan täcka alla kombinationer i en modell där allt kopp-
las ihop enligt ett givet mönster, därför försökte vi skapa ett generellt synsätt kring problemom-
rådet.  
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Det finns alltid en risk med erfarenhetsbaserade studier om erfarenheten är för snäv eller base-
rad på för få fall. Även risken för hemmablindhet måste beaktas i meningen att man har för 
vana att alltid följa ett invant mönster och att man förutsätter att alla känner till begrepp och 
metoder som man använder sig av.  

Den arbetssätt vi valt bygger just på att man skall ha ett tillräckligt stort antal case för varje frå-
ga som man sedan raffinerar för att fånga alla aspekter i resultatet. 



Rubrik: EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS  
Författare: Anders Gustafsson, Peter Wulff 

© Författarna, mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författarna.      

  Sidan 82 av 85 

 

Att forska vidare på 
Globala identiteter 
Olika standards har olika former av identiteter, exempelvis har man kommit ganska långt inom 
elektronisk betalning med globala identiteter som kan överföras mellan olika system som anslu-
ter till samma standard. Någon riktigt globalt system för att märka information oberoende av 
system eller standard finns inte så vitt vi kan se. Det är dock önskvärt med en global oberoen-
de märkning så att alla ursprungskällor kan identifieras. 

Datasäkerhet 
Är ett mycket stort område som vi inte berört men det finns mycket att göra på detta område 
hur löser man säkerheten vid olika typer av överföringsmedier? En annan aspekt är hur man 
löser säkerheten för olika användare och olika typer av information. En del information är öp-
pen och skall vara tillgänglig för alla och en del är mycket restriktivt för enbart ett fåtal använda-
re. I en del information är det enbart vissa delar som skall vara sekretess belagda. 

Andra aspekter är överföringshastigheter och tillgänglighet utan att inkräkta på användarvän-
lighet. 

Legala aspekter 
Vem tar ansvar för informationen om den utnyttjas i ett annat sammanhang? 

Oftast verifieras information i sin aktuella omgivning. Som användare i en homogen miljö verifi-
eras kunskapen ofta tyst, således om ingen har några invändningar så är det bra. 

Ekonomiska aspekter 
Efter vilka kriterier kan man värdera Information? 

Går det att mäta den ekonomiska effekten av dålig informationskvalitet?  
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